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নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.১৭-৬৬২ তারযঔ: 
২৭     , ১৪২৪ 

১০        , ২০১৮ 

 

রফলয়: ২০১৭-১৮ থ থ ফছরয জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি (NST)           এ এ      -    /         রপলরার  

            বাতায ংলারধত          ।  

 

 

২০১৭-২০১৮ থ থ ফছলয রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারলয়য “জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি (NST) রপলরার ওভ থসূরিয অতায় 

রনফ থারিত এভএ ছাত্র-ছাত্রী/গবকলফললওলদয ফকরতয জয জ জানালনা মালয রম, কত ১০ জানুয়ারয ২০১৮ তারযলঔয ৬৬২ নং লত্র 

ঈরিরঔত রফরবাঈিায নুযণপূফ থও রফর দারঔলরয জয জ রনলদ থনা রদয়া লয়রছর। ঈি রফরবাঈিালযয পযলভলট দাপ্তরযও ওালজ 

জটিরতা সৃরি য়ায় ংলারধত (ংমৄি) রফরবাঈিায নুযণপূফ থও ক্ররভও নং- ২৮১ রথলও ২২৩১ ম থন্ত রপলরালদয রফর দারঔলরয 

জয জ পুনযায় নুলযাধ জানালনা লরা। 

 

                     স্বাক্ষরযত/গব ১০-০১-২০১৮ 

                                                                                                           (এ,লও,এভ,তালযও) 

    ঈ-রিফ 

     রপানঃ ৯৫৫৯৯৩১। 

                       E-mail:section12@most.gov.bd 

 

রফতযণ:  তাররওায় ফরণ থত     অলফদনওাযীকণ। 

 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.১৭-৬৬২ তারযঔ: 
২৭     , ১৪২৪ 

১০        , ২০১৮ 

 

প্রলয়াজনীয় ওাম থালথ থ নুররর: 

 

১। রপ্রাগ্রাভায, রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয়, ফাংরালদ রিফারয়, ঢাওা (ংমৄরি ত্রটি এ ভন্ত্রণারলয়য লয়ফাআলট 

প্রওালয নুলযাধ)।  

২। রতরযি রিফ (রফপ্র)-এয ব্যরিকত ওভ থওতথা, রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয়, ফাংরালদ রিফারয়, ঢাওা ।   

৩। ংরিি নরথ। 

 

 

               স্বাক্ষরযত/গব ১০-০১-২০১৮ 

(এ,লও,এভ,তালযও) 

         ঈরিফ 
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কণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যওায 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয় 

ফাংরালদ রিফারয়,ঢাওা 
www.most.gov.bd: Fax:9552323 

 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.১৭-৬৬২ তারযঔ: 
২৭     , ১৪২৪ 

১০        , ২০১৮ 

 

রফলয়: ২০১৭-১৮ থ থ ফছরয জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি (NST)           এ এ      -    /         রপলরার 

বাতা ভঞ্জুরয 

 

 প্রাও: প্রধান রাফযক্ষণ ওভ থওতথা 

                     

            ,      

  
 রনম্নস্বাক্ষযওাযী অরদি লয়  ২০১৭-২০১৮ থ থ ফছলয রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারলয়য জাতীয় রফজ্ঞান   প্রমৄরি 

(NST) রপলরার ওভ থসূরিয  অতায় ২২৩১ জন এভএ    -    /               (০১-০৭-২০১৭ তারযঔ      

৩০-০৬-২০১৮            ১২                       (৩               )                               

                     । 

 

     রর: 

(১) ১২ ভারবরিও এভএ    -    /         রপলরার বাতায     (ক্ররভও নং ১ রথলও ২৮০ ম থন্ত       ১৫ 

জানুয়ারয, ২০১৮ তারযঔ, ক্ররভও নং ২৮১ রথলও ১৫৪৭ ম থন্ত ২৫ জানূয়ারয, ২০১৮ তারযঔ এফং ক্ররভও নং ১৫৪৮ রথলও 

২২৩১ ম থন্ত ১৫ ভাি থ, ২০১৮ তারযলঔয ভলে রফজ্ঞান  প্রমৄরি        য ঈরিফ, রধাঔা ১২-রত               । 

    রথ                   ৩(   )     রফর                   রফলরয কালয় ১০/গব-(দ) টাওায রযরবরনঈ 

স্ট্যাম্প ংমৄি ওলয              । 
 

 (২)                : ( )             /                     ওালজয গ্রকরতয প্ররতলফদন/গবপ্রতযয়নত্র 

দারঔর ওযলত লফ, ( ) প্রদি রপলরারলয থ থ কলফলণা ওালজ ব্যয় ওযলত    । 

 

(i)  এভএ : (ভারও-৪,৫০০/-) টাওাঃ 

(ক্ররভও নং-১ রথলও ২৮০ ম থন্ত, ১৫ জানুয়ারয, ২০১৮ তারযলঔয ভলে) 

ক্র: নং ডালয়যী নং ছাত্র-ছাত্রী/কলফলওলদয  নাভ  ঠিওানা টাওা 

১ ২ ৩ ৪ 

1.  192 রযপাত অযা ভাসুদ, পররত যায়ন  রওরভ রওৌর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

2.  57 নয়ন কুভায কুন্ডু, পররত যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

3.  258 পাআরুজ অনীওা ারয়া, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, বায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

4.  28 পাযজানা আয়ারভন, পররত যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

5.  271 নারদ ারজয়া অপরযন, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

6.  41 যনাও জাান তাভান্না, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

7.  149 রভাঃ অরদফ রালন রিতী, পররত যায়ন  রওরভলওৌর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

8.  608 আয়াছরভন অিায, পররত যায়ন এন্ড রওরভওযার আরিরনয়ারযং রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

9.  457 রভাঃ ওাায রালন, যায়ন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

10.  212 রভাঃ ভরঈরিন রজল্লু, করণত রফবাক, জকন্নাথ রফরশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

11.  118 রভাঃ অরযপ রালন, পররত যায়ন  রওরভলওৌর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

12.  345 য়ারদা অঔতায, ভূতারিও রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

13.  138 নূয-আ-অযাপী, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

14.  107 ওাজর িন্দ্র ার, আলররিওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

15.  114 রভাঃ াানুয যভান, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 
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16.  601 পাযজানা সুরতানা যারপ, করনত রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

17.  473 রভাঃ রভাপাজ্জর হুাআন, পররত যায়ন  যায়ন প্রলওৌর রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী  ৫৪,০০০/- 

18.  409 রভৌরভতা তারনভ ভীভ, ম্যালটরযয়ারস্ ালয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

19.  82 তারভয়া াদ সুতা, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

20.  490 জারওয়া রজনাত রিৌদৄযী, ওরম্পঈটায ালয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

21.  150 রপঈর রালন, পররত যায়ন  রওরভলওৌর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

22.  152 রভাঃ জরভ ঈরিন, পররত করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

23.  117 রভাঃ জান্নাতুন নাইভ, পররত যায়ন  রওরভলওৌর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

24.  591  জান্নাতুর মুভতারযন রভৌসুভী, যায়ন রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

25.  321 ভারুনা ওালদয, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

26.  313 পাযানা অিায ফীনা, রযংখ্যান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

27.  38 রভাঃ জাপরুর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

28.  468 ঔন্দওায ভলনায়ায রালন, ম্যালটরযয়ার ালয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, 

যাজাী 

৫৪,০০০/- 

29.  105 রভাঃ ভাআনুর আরাভ, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আনরস্ট্টিঈট রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

30.  210 ারজয়া সুরতানা রওয়া, করণত রফবাক, জকন্নাথ রফরশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

31.  453 রভাঃ রতাপালয়র অলভদ, আলরওিরনক্স আনপযলভন এন্ড ওরভঈরনলওন আরিরনয়ারযং রফবাক, 

যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

32.  9 রপ্রয়াংওা ফরনও, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

33.  233 ানরজদা নুপুয, করণত রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

34.  561 াআরা াযভীন রাওী, ভূলকার  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

35.  531 পাযজানা অিায, করণত রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

36.  83 রনাত তারনভ তুরি, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

37.  556 রওলায়ায জাান রিৌদৄযী, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

38.  136 রভাঃ অরমম অয যভান, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

39.  463 যাহ নুভা ভূ ূঁআয়া আবন, পররত যায়ন  যায়ন প্রলওৌর, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

40.  569 রভাঃ অরযপৄর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান  রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

41.  598 যনও জাান, পররত যায়ন এন্ড রওরভওযার আরিরনয়ারযং রফবাক, আরাভী রফশ্বরফদ্যারয়, কুরিয়া ৫৪,০০০/- 

42.  671 রযাভানা যভান আভা, ওরম্পঈটায ালয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক, মলায রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, মলায 

৫৪,০০০/- 

43.  104 তানরজরা যভান রভৌ, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আনরস্ট্টিঈট রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

44.  699 জীভ ঈিীন, যায়ন রফবাক, রফকভ রযালওয়া রফশ্বরফদ্যারয়, যংপুয। ৫৪,০০০/- 

45.  584 রভনাজ াান সুজন, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

46.  227 পাযজানা যভান, ভূলকার  রযলফ রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

47.  439 জান্নাতুর নাইভ, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফরশ্বফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

48.  545 সুভাআয়া াআদুন্নাায, নকয  গ্রাভীন রযওল্পনা রডররিন  রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা  ৫৪,০০০/- 

49.  71 তাভান্না ররিওা যত্না, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

50.  677 ওারনজ পারভদা, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

51.  634 রভাঃ নারদুর আরাভ, করণত রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রকাারকি 

৫৪,০০০/- 

52.  307 হুভায়যা রপযলদৌ ী, ভূতারিও রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

53.  526 রভাঃ রালর রওদায দাথ থ রফজ্ঞান রডররিন রফবাক, খুরনা, রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

54.  583 রভাঃ নাজমুর ওরফয, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

55.  547 রভাঃ যাাত অরী, দাথ থ রফজ্ঞান রডররিন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা  ৫৪,০০০/- 

56.  99 মুনতাা মুরপওী, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

57.  361 রভাঃ অর অরভন, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

58.  146 পলয়জ অলভদ, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

59.  131 আযাত জাান, পররত যায়ন  রওরভলওৌর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

60.  689 ভামুদ অর নূয তুলায, ভূতি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

61.  458 রভাঃ নাবুর যদায যায়ন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

62.  668 পূজা যানী রদ, রযলফ রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফবাক, মলায রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, মলায ৫৪,০০০/- 

63.  516 ভামুদা আরাভ, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 



64.  684 ানরজদা ও, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, কুরভিা রফশ্বরফদ্যারয়, রওাট থফাড়ী কুরভিা ৫৪,০০০/- 

65.  181 জান্নাতুর রপযলদৌ, ভূলকার  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

66.  464 রভাঃ আভযান রালন, ম্যালটরযয়ার ালয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

67.  119 রভাঃ আরি অরী, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

68.  620 রভাাম্মদ আয়ারছন, পররত যায়ন এন্ড রওরভওযার আরিরনয়ারযং রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

69.  228 অব্দুর ভালজদ জীফ, ভূলকার  রযলফ রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

70.  639 পারযয়া তাফাসুভ, তরড়ৎ  আলরিরনও রওৌর রফবাক, যাজাী প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

71.  37 পারতন ফাাযাত, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

72.  432 অিারুন নাায, পররত যায়ন  যায়ন প্রলওৌর রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

73.  524 রভাঃ অরযপৄর আরাভ, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরানা ৫৪,০০০/- 

74.  317 পালতভা ঔায়রুলন্নিা, রযংখ্যান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

75.  566 সুওান্ত িক্রফতী, রযংখ্যান রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

76.  610 তারনয়া ফনভ রফলন্ত ভরনয, পররত যায়ন এন্ড রওরভঃ আরিরনয়ারযং রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান 

 প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রানাপুয,রনায়াঔারী। 

৫৪,০০০/- 

77.  204 রভাঃ রঔাযলদ অরভ, যাায়ন রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

78.  388 নূলয জান্নাতুন, ভূ-তি  ঔরনরফদ্যা রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

79.  681 াআপৄর আরাভ, করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

80.  687 রভাঃ অর-অরভন, পররত যায়ন  যায়ন প্রলওৌর রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

81.  70 াযররন অরাঈরিন, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

82.  92 ায়ভা নীন রিৌদৄযী, আলরওরট্রওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

83.  635 নূয াান ভামুদ ারন, করণত রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রকাারকি 

৫৪,০০০/- 

84.  283 ভাররা রনাত, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

85.  103 তাজ-আ-জান্নাত রভভ, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আনরস্ট্টিঈট রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

86.  435 অঃ কুদ্দু, পররত দাথ থ রফজ্ঞান  আলরট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

87.  217 রপ্রয়াংওা যানী যওায, যাায়ন রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

88.  550 লাও কুভায ার, রযলফ রফজ্ঞান  রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

89.  622 রভাঃ ায়াতুন্নফী, পররত যায়ন এন্ড রওরভওযার আরিরনয়ারযং রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

90.  286 ারদয়া াজ্জাদ, আনপযলভন রটওলনাররজ রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

91.  544 রপ্রয়াংওা াা, যায়ন রফজ্ঞান রডররিন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

92.  385 রভাছাঃ রফনা অিায, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় যাজাী, যাজাী ৫৪,০০০/- 

93.  430 যায়ানা রপযলদৌ, ম্যালটরযয়ার ালয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক,  যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

94.  667 সুভাআয়া তাযান্নুভ রনা, রওরভওযার আরিরনয়ারযং রফবাক,মলায রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, মলায ৫৪,০০০/- 

95.  44 রঔা াা, করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

96.  403 প্রজ্ঞা াযরভতা বট্টািার্য্থ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

97.  564 রভাঃ অরযপৄয যভান, ভূলকার  রযলফ রফদ্যা রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

98.  18 পাযানা রজরভন তুরর, আলরওরট্রওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, ঢাওা 

রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা।  

৫৪,০০০/- 

99.  519 রুম্পা কুন্ডু, যায়ন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা। ৫৪,০০০/- 

100.  370 রপ পয়ার অলভদ, রযংখ্যা রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

101.  112 ভাপৄজুয যভান, ভূতত্ব রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

102.  216 ানরজয়া ভরঈরিন, ভূলকার  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফরশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

103.  265 রভাঃ রযাজ ঈদ রদৌরা ারভভ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

104.  123 ওাওরী ঔাতুন, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

105.  308 াযরভন অিায, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

106.  393 রভাঃ রযাকুনুজ্জাভান, পররত যায়ন  যাায়রনও প্রলওৌর রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

107.  433 রভাছাঃ রঔা ঔাতুন, পররত যায়ন  যায়ন প্রলওৌর, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

108.  311 নুযাত জাান তন্বী, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

109.  600 রভাঃ ারিয াান, পররত যায়ন এন্ড রওরভওযার আরিরনয়ারযং রফবাক, আরাভী রফশ্বরফদ্যারয়, কুরিয়া। ৫৪,০০০/- 

110.  186 পারযয়া রপযলদৌ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 



111.  43 রভাঃ অফদুিা অর ভামুন, পররত যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

112.  56 ভভতা অিায, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

113.  262 রভাঃ ারিয রালন, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

114.  380 রভাঃ াযলবজ রভাাযপ, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

115.  520 জান্নাতুর নাইভ, যায়ন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

116.  201 তাভান্না আরাভ, যায়ন রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

117.  289 রারনয়া ও, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

118.  306 সয়দা ভাপৄজা ররিওা, ভূতারিও রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

119.  624 ারভা রযরনয়াফাত, পররত যায়ন এন্ড রওরভওযার আরিরনয়ারযং রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী। 

৫৪,০০০/- 

120.  133 যালদা অিায নারদা, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

121.  93 রভাঃ ভাবুবুয যভান, পররত করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

122.  663 ওারভনী ওান্তা দা, দূলমাক থ ব্যফস্থনা রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔরী। ৫৪,০০০/- 

123.  16 ভাযারপ রফন রভাফাযও, পররত যায়ন  রওরভলওৌর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

124.  355 ারুর অিায, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

125.  574 লদফ িন্দ্র ভজুভদায, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

126.  369 রাভা অিায, ভূলকার  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয, রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

127.  383 রভাঃ নুরুজ্জাভান, করণত রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী  ৫৪,০০০/- 

128.  521 রভাঃ অজরভয আফলন আরাভ, করণত রডররিন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

129.  124 াযরভন ওরযভ, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

130.  135 ভাররা তারভয়াহ নরন, পররত করণত রফবাক, পররত করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

131.  609 রভাঃ রভলরদ যভান, পররত যায়ন এন্ড রওরভওযার আরিরনয়ারযং রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী।  

৫৪,০০০/- 

132.  280 অব্দুিা অর ভামুদ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

133.  350 াযরভন আরাভ, রযংখ্যান রফবা, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

134.  596 রভাঃ অফদুর ভালরও, যায়ন রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট। ৫৪,০০০/- 

135.  78 তাভীভ জান্নাত, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

136.  245 রভওাতুন জান্নাত, যায়ন রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

137.  252 নালদজদা াফযীনা, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, বায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

138.  528 ঈলম্ম ায়রা সুরতানা, যায়ন রফজ্ঞান রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

139.  54 তানরজনা তুর ওরযভ, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

140.  84 যরিৎ যায়, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

141.  351 রভাঃ তুরনুয যভান জয়, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

142.  209 রভাঃ রভলদী াান জর, করণত রফবাক, জকন্নাথ রফরশ্বঃ ঢাওা ৫৪,০০০/- 

143.  582 রযয়াদ রালন যাওীফ, যায়ন রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

144.  685 ঔন্দওায নাজমুন নফী, করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

145.  122 ারদয়া ঈরপত তারনয়া, ভূতত্ব রফবাক রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

146.  482 ভভতাজ রফকভ, ভূতি  ঔরনরফদ্যা, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

147.  340 রররয়া যভান তুরর, আনপযলভন রটওলনাররজ রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

148.  50 সুভাআয়া ভরনযা, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

149.  542 াযরভন াযবীন, পলযরি এন্ড ঈড রটওলনাররজ রডররিন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা  ৫৪,০০০/- 

150.  401 রভাঃ নারজয রালন, পররত যায়ন  প্রলওৌর, যাজাী রফরশ্বফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

151.  10 পারযয়া জাভান, ভূলকার  রযলফ রফজ্ঞান, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

152.  121 অপলযাজা াযবীন, ভূতত্ব রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

153.  593 রভাঃ রপলযাজ অলভদ, রওরভওযার আরিরনয়ারযং এন্ড ররভায ালয়ন্স রফঃ, াজারার রফজ্ঞান 

 প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

154.  483 রভাঃ যায়ান অরী, ভূলকার  রযলফ রফদ্যা, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় যাজাী  ৫৪,০০০/- 

155.  549 নারপা অনজুভ, নকয  গ্রাভীন রযওল্পনা রডররিন,খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

156.  400 রভাঃ অরকুয যভান, পররত যায়ন  প্রলওৌর, যাজাী রফরশ্বফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

157.  501 অরওপা সুরতানা, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

158.  144 াযরভন যভান, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

159.  376 রভাঃ রভলদী াান, ওরম্পঈটায াআন্স রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় যাজাী ৫৪,০০০/- 



160.  597 রভাঃ ালদকুয যভান যরন, করণত রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,  রলরট। ৫৪,০০০/- 

161.  546 অভা জাভান সুরভ, নকয  গ্রাভীন রযওল্পনা রডররিন, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

162.  379 আযপান যাজু, করণত রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

163.  650 ানরজদা ও রযমু, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ভাঃ বাানী রফঃ  প্রঃ রফশ্বঃ, টাঙ্গাআর ৫৪,০০০/- 

164.  148 াফরযনা তাভান্না রফবা, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

165.  537 রৌযশুভ্র দি, দাথ থ রফজ্ঞান রডররিন, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা  ৫৪,০০০/- 

166.  73 আভরতয়াজ রালন, আলরওরট্রওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

167.  256 রদফাীল যায়, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

168.  219 তাভীয রযজা তাভান্না, করণত রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

169.  74 রভাঃ অব্দুর অরজজ, পররত করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

170.  259 রভাঃ অবুর াান, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক,জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, বায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

171.  64 জয়া যওায, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

172.  365 তারয়া অনজুভ,ভূলকার রযলফ রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

173.  552 তনয়া অভা অজভীয, রযলফ রফজ্ঞান  রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

174.  66 তানরজন অিায, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

175.  98 রুফাআয়া অিায, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

176.  523 রভাঃ রযজানুর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান রডররিন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরানা ৫৪,০০০/- 

177.  485 রভাঃ াআপৄয যভান, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

178.  399 সিতী রদফ, ম্যাটারযয়ার ালয়ন্স এযান্ড আরিরনয়ারয, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

179.  101 রনকায সুরতানা, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আনরস্ট্টিঈট, ঢারফ ৫৪,০০০/- 

180.  108 রভাঃ আভযান াান, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

181.  404 রভনাজুর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

182.  39 নূয রভাাম্মদ ঔান, পররত রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

183.  68 রলভর দা, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

184.  277 রভাঃ রভাছালিয রিৌদৄযী রযংখ্যান, জাাঙ্গীয নকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

185.  371 রভাাঃ নুযাত নাজনীন, রযংখ্যা রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় যাজাী ৫৪,০০০/- 

186.  407 তা িন্দ্র ফভ থন, করণত রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

187.  703 তানরজনা অিায, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

188.  708 নুয জাান অিায রনা, করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

189.  625 পাযানা অিায, পররত করণত, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

190.  466 রভৌরভতা অিায, ম্যালটরযয়ার ালয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

191.  260 রভাঃ ারভঈর অরভ দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, বায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

192.  25 াআপৄর আরাভ ভুআয়া, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

193.  472 রভাঃ জাাঙ্গীয অরভ, পররত দাথ থ রফজ্ঞান  আলরট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়,যাজাী।  

৫৪,০০০/- 

194.  287 তাররভা অিায, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

195.  498 রযাজুভ মুরনযা ঔান, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

196.  567 নয জা রফশ্বা, ভূলকার  রযলফ রফদ্যা, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

197.  97 সুরতান ভামুদ, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

198.  156 াররভা-আ-ারদয়া, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

199.  517 রঔ রভাঃ রভলদী াান, রযলফ রফজ্ঞান, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

200.  438 রারনয়া তারযন রযটা, পররত দাথ থ রফজ্ঞান  আলরট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

201.  454 রভাঃ ওাভরুজ্জাভান, যায়ন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

202.  563 যানূভা রূফাআয়াৎ, যায়ন রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

203.  53 ভাআা আরাভ রজুূঁরত, পররত করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

204.  255 আযাত জান্নাত যারঔ, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, বায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

205.  402 ায়ভা ঔাতুন, আনপযলভন এন্ড ওরভঈরনলওন আরিরনয়ারযং, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

206.  8 রভাঃ পয়ার অলভদ, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

207.  11 পারভদা অপযীন, ররওরট্রওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

208.  232 রভাছাঃ নারযন সুরতানা, করণত রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

209.  530 রভাঃ ারভদুয যভান ারিয, স্থাতয রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 



210.  229 রপ্রয়াংওা ার, ভূলকার  রযলফ রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

211.  248 রভাঃ রযজাঈর ওরযভ, যায়ন রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

212.  323 রভাঃ জুলয়র ভামুদ, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

213.  334 রভাছাঃ পাযজানা আযাত, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

214.  669 রূভানা অিায, রওরভওযার আরিরনয়ারযং, মলায রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, মলায ৫৪,০০০/- 

215.  203 রভাঃ ালনায়ায রালন, যাায়ন রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

216.  292 রনওা ান রংরও, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

217.  518 াযরভন সুরতানা ান্তা, করণত, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

218.  590 নারদা, যায়ন রফবাক াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

219.  221 রভাঃ াজাদা া, যাায়ন রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

220.  33 রভাঃ নারভ রযজা, করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

221.  291 রভাছাঃ ভরনওা ঔাতুন, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

222.  85 তানরজনা ও, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

223.  115 নারদ াান, আলররিওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

224.  414 নুযাত জাান, পররত যায়ন  যায়ন প্রলওৌর, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

225.  495 অরপাজ রালন, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

226.  562 পযালতয রনছা, যায়ন রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

227.  515 রভাঃ ারনুয যভান, যায়ন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী  ৫৪,০০০/- 

228.  636 রভাঃ অবু মুা, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, কুরভিা রফশ্বরফদ্যারয়, কুরভিা ৫৪,০০০/- 

229.  378 রভাঃ রযজু ঔন্দওায, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

230.  47 অরনওা রপযলদৌ, পররত করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

231.  165 নুযাত জাান , করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

232.  396 সুরতানা যারজয়া, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাাী  ৫৪,০০০/- 

233.  319 র দা, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

234.  58 রভািাযী রভাস্তপা, আলরওরট্রওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

235.  214 ভানী যওায, াদাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফরশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

236.  279 তারযপা রালন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বঃ, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

237.  573 রপ্রয়াংওা িক্রফতী, যায়ন রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

238.  ১৯৬ রভা: আওযাভ রালন, পররত যায়ন  রওরভ রওৌর রফবাক, ঢারফ ৫৪,০০০/- 

239.  236 পারতভা-তুম-মাাযা, IWFM রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

240.  6 পারযা রিৌদৄযী, পররত যায়ন  রওরভলওৌর, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

241.  81 জান্নাতুর রপযলদাঈ নতু, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

242.  274 রভাঃ ভাআনুর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

243.  571 ঈরভ থ দা, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

244.  67 পাযানা পারুও, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

245.  270 তাযান্নুভ তানীভ, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

246.  218 রঈরী ঔাতুন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

247.  698 রভাছাঃ ঔারদজা ঔাতুন, রবৌত যায়ন রফবাক, রফকভ রযালওয়া রফশ্বরফদ্যারয়, যংপুয। ৫৪,০০০/- 

248.  ৫১ রভাঃ জররুর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

249.  75 রভাছাঃ অপানা রভরভ, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আরস্ট্টিঈট রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

250.  497 রভাঃ অরযপৄর আরাভ, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় যাজাী ৫৪,০০০/- 

251.  579 রারনয়া অিায, যায়ন রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

252.  630 এ.এভ.াহ অরভ, পররত দাথ থ রফজ্ঞান, ফঙ্গঃ রঔ মুরজবুয যভান রফঃ  প্রঃ রফশ্বঃ, রকাারকি ৫৪,০০০/- 

253.  166 রভাঃ এভযান রালন ভজুভদায, পররত করণত রফবাক ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

254.  167 ারদয়া ভাসুদ, করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

255.  470 রভাঃ ভামুনুয যরদ, পুলরন ালয়ন্স এন্ড রঈম্যান রযলা থ রডলবরলভন্ট রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয় 

৫৪,০০০/- 

256.  215 রভত কুভায, ভূলকার  রযলফ রফবাক, জকন্নাথ রফরশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

257.  52 সয়দা পাযা পূরণ থ, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

258.  442 রজড এভ ারও যভান, আনপযলভন এন্ড ওরভঈরনলওন আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

259.  527 াকয কুভায দি, যায়ন রফজ্ঞান রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 



260.  535 রভাঃ এঔরাছুয যভান, আলরওট্ররনক্স এন্ড ওরভঈরনলওন আরিরনয়ারযং রডররিন, খুরনা 

রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা 

৫৪,০০০/- 

261.  189 রভাঃ অরযপৄর আরাভ, তরড়ৎ আলরওট্টরনও রওৌর, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

262.  513 রনলুপা তাআলয়ফা, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

263.  565 সয়দা ঈলম্ম ারফফা, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ  ৫৪,০০০/- 

264.  611 রভাঃ অরভকীয রালন, পররত যায়ন এন্ড রওরভঃ আরিঃ রনায়াঔারী রফঃ  প্রঃ রফশ্বঃ ৫৪,০০০/- 

265.  465 রভাঃ সতলয়বুয যভান, ম্যালটরযয়ার ালয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

266.  461 ারদয়া রাাআন, যায়ন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

267.  59 রভাঃ ারর াান, আলরওরট্রওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

268.  315 তারভনা অিায, রযংখ্যান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

269.  586 তারপয়া তাফাসুভ অা, যায়ন রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

270.  637 অব্দুর অাদ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, কুরভিা রফশ্বরফদ্যারয়, কুরভিা ৫৪,০০০/- 

271.  410 াাযা সুরতানা ান্তা, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

272.  171 নুযাত তাফাস্ সুভ, করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

273.  701 ধনিয় িন্দ্র ভন্ত, যায়ন রফবাক, রফকভ রযালওয়া রফশ্বরফদ্যারয়, যংপুয। ৫৪,০০০/- 

274.  113 রভাঃ অব্দুর ভালরও, ভূতত্ব রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

275.  492 রভাঃ অিারুজ্জাভান ররভন, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় যাজাী ৫৪,০০০/- 

276.  420 ারফফা সুরতানা, পররত যায়ন  যায়ন প্রলওৌর রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

277.  48 াযরভন রিৌদৄযী সুলভা, করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

278.  154.  অ ভ ারযয়ায আরাভ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

279.  427 তাভান্না তারনভ প্রবা, করণত রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী  ৫৪,০০০/- 

280.  564. নযীন ভরনয প্রভা, পাভ থাী রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

 

ক্ররভও নং ২৮১ রথলও ১৫৪৭ ম থন্ত ২৫ জানূয়ারয, ২০১৮ তারযলঔয ভলে 

281.  496 রভাঃ রাাক রভয়া, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

282.  643 রভাাম্মদ াআপৄর আরাভ, রটক্সটাআর আরিরনয়ারযং রফবাক, ভারানা বাানী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, টাঙ্গাআর 

৫৪,০০০/- 

283.  390 রভাঃ রুফাআয়াত আরাভ, পররত দাথ থ রফদ্যা   আলরওট্ররনও রওৌর রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

284.  220 াানা অিায, যাায়ন রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

285.  158 ভামুদা সুরতানা, ভূলকার  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

286.  137 রঔ াযলবজ, আলরওরট্রওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

287.  367 ঔালরদা াযবীন, রযংখ্যান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, বায, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

288.  155 রভাঃ যালদুয যভান, পররত করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

289.  612 রভাঃ অরভয রালন, পররত যায়ন এন্ড রওরভঃ আরিঃ রফবাক, রনায়াঔারী রফঃ  প্রঃ রফশ্বঃ, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

290.  234 ওাজী অওররভা, করণত রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

291.  267 প্রপৄল্য ভন্ডর, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, বায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

292.  333 রুওাআয়া রফনলত রপলযাজ, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

293.  406 ানরজদা ঔাতুন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

294.  27 শুবারল াা, পররত যায়ন  রওরভলওৌর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

295.  211 রজাযা আয়াছরভন, করণত রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

296.  341 অপলযাজা সুরতানা মৄথী আনপযলভন রটওলনাররজ রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

297.  222 ান্তা আয়াছরভন, যাায়ন রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

298.  664 যরফঈর াান, দূলমাক থ ব্যফস্থনা রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔরী ৫৪,০০০/- 

299.  693 রভাঃ ারফবুয যভান, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

300.  180 নাইভা যরদ, ভূলকার  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

301.  575 রভাঃ অরী রযজা, ভূলকার  রযলফ রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,রলরট ৫৪,০০০/- 

302.  553 ারভা াযবীন, রযলফ রফজ্ঞান  রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা  ৫৪,০০০/- 

303.  29 রভাঃ পলয়জুর আরাভ, পররত যায়ন  রওরভলওৌর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা ৫৪,০০০/- 

304.  30 ভামুদা াযবীন, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

305.  320 রভতু সুরতানা, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

306.  69 ঔান রভাঃ রভলদী মুযাররন, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 



307.  250 াযরভন অিায, যায়ন রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

308.  503 রভাছাঃ রারনয়া ঔাতুন, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

309.  62 নারদযা াযবীন, ভূতত্ব রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

310.  65 অরপওা আরাভ, রযংখ্যান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

311.  359 রভলয রনকায রভৌসুভী, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

312.  249 রভাছাঃ জালদা অিায, যায়ন রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

313.  34 জান্নাত-আ-ভাবুফা, করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

314.  474 রভাঃ রজল্লুয যভান, পররত যায়ন  যাায়রনও প্রলওৌর রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

315.  633 যরপকুর আরাভ, পররত দাথ থ রফজ্ঞান, আলরওট্ররনও  ওরভঈরনলওন আরিনয়ারযং রফবাক, 

ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রকাারকি 

৫৪,০০০/- 

316.  266 যরফঈর অয়ার, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

317.  548 পূফ থ কুভায রন, অরওথলটওিায রডররিন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা  ৫৪,০০০/- 

318.  362 রভাঃ রুহুর অরভন, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

319.  273 রভলদী াান ঔান, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বঃ, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

320.  26 নারভ অলভদ, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

321.  445 রযন াঁদা, ভূ-তি  ঔরনরফদ্যা, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

322.  324 ররজন সুরতানা, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

323.  422 ভাহ মুদুর াান, পররত দাথ থ রফজ্ঞান  আলরট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়,যাজাী ৫৪,০০০/- 

324.  450 অলয়া ঔাতুন, দাথ থ রফজ্ঞান, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

325.  316 রাবা াযবীন, রযংখ্যান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

326.  413 রভাাঃ পাযজানা ঔাতুন, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

327.  130 সুভন রফশ্বা, ভূলকার  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

328.  163 ভরঈরিন আফলন রপও, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আরিটিঈট রফবাক, ঢারফ ৫৪,০০০/- 

329.  327 াফরযনা সুরতানা, ভূলকার  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

330.  335 তারযভা ারথ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

331.  141 রওারনুয অিায, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

332.  36 রভাঃ ওায়ায অলভদ, করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

333.  226 রভাঃ যারওবুর অরভ, ভূলকার  রযলফ রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

334.  207 ভরযয়ভ, যায়ন রফবাক, জকন্নাথ রফরশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

335.  242 ওাায াযবীন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

336.  336 াকাতুন্নাায ারদয়া, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

337.  356 রভাঃ রযজাঈর ওরযভ, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

338.  253 রও. এভ. মুযাদ রালন, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

339.  328 অযারদর রজায়াদ থায, ভূতত্ব রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

340.  706 সূরতানা ালর ররিওা, ভূলকার  রযলফ  রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

341.  347 ভাররা ররিওা, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

342.  19 তানীভ ওাভার, আলরওরট্রওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

343.  237 অ.ন.ভ. আভরতয়াজ, আরস্ট্টিঈট ফ এলপ্রারপ্রলয়ট রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর 

রফশ্বরফদ্যারয়,  ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

344.  1 অপলযাজা অিায যার পররত যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

345.  511 ঈলম্ম পালয়জা, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

346.  510 আরি ঔরররঈিা, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

347.  354 রভাঃ ভরনরুজ্জাভান, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

348.  375 অরযপ অলভদ, পররত দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

349.  676 াযরভন অিায, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, খুরনা প্রলওৌর  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

350.  494 রভাঃ ভরতঈয যভান, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

351.  599 অপলযাজা াযবীন, পররত যায়ন এন্ড রওরভওযার আরিরনয়ারযং রফবাক, আরাভী রফশ্বরফদ্যারয়, কুরিয়া ৫৪,০০০/- 

352.  120 জারফয অলভদ, রি আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

353.  254 আভযান আরাভ, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, বায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

354.  644 রভাঃ অব্দুর ঔালরও, রযলফ রফজ্ঞান  ম্পদ ব্যফস্থানা রফবাক, ভারানা বাানী রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টাঙ্গাআর 

৫৪,০০০/- 

355.  543 ভলনায়াযা ঔাতুন, নকয  গ্রাভীন রযওল্পনা রডররিন রফবাক,  খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 



356.  654 তা ওভ থওায, দূলমাক থ ব্যফস্থনা রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔরী ৫৪,০০০/- 

357.  5 ারভযা ভামুদ, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

358.  293 াযরভন সুরতানা, রযংখ্যান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

359.  417 রভাছাঃ ভনীলীতা নুজাত রিৌদৄযী, ম্যালটরযয়ারস্  ালয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

360.  389 ফায়দা ঈরভ থ, ভূ-তি  ঔরনরফদ্যা রফবাক,যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

361.  638 রদফাীল কুভায ার, পররত যায়ন এন্ড রওরভওযার আরিরনয়ারযং রফবাক,ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয 

যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়,  

৫৪,০০০/- 

362.  102 রভাঃ নাইভ রদয়ান, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

363.  631 রভাঃ ারফবুয যভান, পররত যায়ন এন্ড রওরভওযার আরিরনয়ারযং রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয 

যভান রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রকাারকি। 

৫৪,০০০/- 

364.  60 াানুয যভান রিৌদৄযী, আলরওরট্রওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

365.  314 রযাজুভ মুরনযা, রযংখ্যান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায ঢাওা,  ৫৪,০০০/- 

366.  395 ারফা সুরতানা, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী  ৫৪,০০০/- 

367.  522 তনু যওায রজযারত, দাথ থ রফজ্ঞান রডররিন রফবাক, খুরনা রফরশ্বরফদ্যারয়, খুরানা  ৫৪,০০০/- 

368.  190 তুলায অলভদ, আলরওরট্রওযার এন্ড আলরট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

369.  116 জয়লদফ কুভায ার, ভূলকার  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

370.  372 রারভয়া অপরযন ঔারদজা, রযংখ্যা রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

371.  455 পাযানা সুরভ রযআন, যায়ন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

372.  658 তারনয়া অিায, দূলমাক থ ব্যফস্থনা রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔরী ৫৪,০০০/- 

373.  462 রভাঃ ভাবুবুয যভান, যায়ন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

374.  487 অব্দুয যাজ্জাও, পররত দাথ থ রফজ্ঞান  আলরিরনও আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়,যাজাী  ৫৪,০০০/- 

375.  188 যীপৄর আরাভ, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

376.  76 রজযারত দা, করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

377.  179 রারনয়া অিায, ভূলকার  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

378.  169 অপরযন নাায তাভা, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

379.  408 রভজানুয যভান, ম্যালটরযয়ারস্ ালয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

380.  576 নারযন জাান, যায়ন রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

381.  529 রভাঃ রফিার রালন, আলরিরনক্স ওরভঈরনলওন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

382.  368 িঞ্চর যওায, ভুতারিও রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, বায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

383.  342 রভাঃ রাবলুয যভান, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

384.  469 রনাত অনজুভান আরাভ,দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

385.  678 িয়ন কুভায যায়, ভূলকার রফবাক, জাাঙ্গীযনকায  রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

386.  213 াযরভন অিায, করণত রফবাক, জকন্নাথ রফরশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

387.  298 াআপৄর আরাভ, রযংখ্যান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

388.  645 ায়রা অলনায়ায, রযলফ রফজ্ঞান  ম্পদ ব্যফস্থানা রফবাক, ভারানা বাানী রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টাঙ্গাআর 

৫৪,০০০/- 

389.  525 রভাঃ ারদসুয যভান, দাথ থ রফজ্ঞান রডররিন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

390.  588 রভাঃ যায়ান ঈরিন, যায়ন রফবাক, াজারারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

391.  559 সুভাআযা অরজজ, যায়ন রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

392.  585 রভাঃ মুরপকুয যভান, যায়ন রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

393.  419 রভাছাঃ তাভান্না অওতায, পররত যায়ন  যায়ন প্রলওৌর রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

394.  183 ওারনজ ঈলম্ম রযয়ান অযা স্বণ থা, ভূলকার  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

395.  297 নারদ অিায, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

396.  532 রজরনভ ঔাতুন, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

397.  539 তুরর যওায, রযলফ রফজ্ঞান  রডররিন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা  ৫৪,০০০/- 

398.  299 পাযজানা জান্নাত তর, রযংখ্যান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

399.  617 রুভ তালুওদায, পররত যায়ন এন্ড রওরভওযার আরিরনয়ারযং রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী। 

৫৪,০০০/- 

400.  481 রভাঃ যালদুর আরাভ, ভূতি  ঔরনরফদ্যা রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় যাজাী ৫৪,০০০/- 

401.  683 নয জা গুন তুরর, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

402.  627 রভাঃ ারফবুর ফাায, করণত রফবাক, াফনা রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, াফনা ৫৪,০০০/- 



403.  ১৯৮ শুভ্রলদফ রফশ্বা, রি আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

404.  707 রভাঃ পযাদুর আরাভ, ভূতি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

405.  80 রভাঃ পয়ার ওরফয, দাথ থ রফজ্ঞান, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

406.  446 রভাঃ রাানুয যভান, যায়ন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

407.  170 াযানা াযবীন, পররত করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

408.  246 রভাঃ যাজীফ যাড়ী, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

409.  86 রভাঃ ািাভ রালন, রযংখ্যান কলফলণা  রক্ষণ আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

410.  177 রযমু অিায, ভূলকার  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

411.  223 তারভনা আয়ারভন, যাায়ন রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

412.  595 ারদয়া জান্নাত, যায়ন রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

413.  421 লুৎপৄন নাায, পররত দাথ থ রফজ্ঞান  আলরট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

414.  278 সুভাআয়া ঔানভ, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয  রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

415.  476 পারভদা সুরতানা, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

416.  416 রভাঃ ভাপৄজুয যভান, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

417.  339 অপানা অপলযাজ বৃরি, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

418.  452 রভাঃ জারার ঈিীন,আনপযলভন এন্ড ওরভঈরনলওন আরিরনয়ারযং রফবাক,যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, 

যাজাী। 

৫৪,০০০/- 

419.  666 এ এভ খুযরদ অরভ, দুলমাক থ প্রলওৌর রফবাক,টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী। ৫৪,০০০/- 

420.  534 ন্তু দা, স্থাতয রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

421.  310 ওারনজ তানজুভ অযা ঝুমু, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

422.  657 অরযপা অিায ফাফরী, দূলমাক থ ব্যফস্থনা রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

দুভওী, টুয়াঔারী। 

৫৪,০০০/- 

423.  415 তা রং যায়, পররত যায়ন  যায়ন প্রলওৌর, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

424.  554 এররজা সুরতানা, রযলফ রফজ্ঞান রডররিন, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা  ৫৪,০০০/- 

425.  555 অপলযাজা সুরতানা, রযলফ রফজ্ঞান রডররিন, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

426.  451 রভাঃ অর-অরভন, ভূলকার  রযলফ রফদ্যা, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় যাজাী ৫৪,০০০/- 

427.  191 পারযা অনজুভ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক,ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা।  ৫৪,০০০/- 

428.  592 রভাঃ যারওফ ভামুদ, যায়ন রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট। ৫৪,০০০/- 

429.  330 রদুর আরাভ, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

430.  607 িফ িক্রফতী, পররত যায়ন এন্ড রওরভলওৌর আরিরনয়ারযং রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়,লানাপুয, রনায়াঔারী। 

৫৪,০০০/- 

431.  304 রভাঃ যারওফ রালন যালর, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

432.  398 অব্দুিা অর ভামুন, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী  ৫৪,০০০/- 

433.  337 নারজয়া অলভদ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায,ঢাওা ৫৪,০০০/- 

434.  147 ারভা অিায রভৌ, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

435.  363 রভাঃ অলনায়ায রালন, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

436.  22 রিৌদৄযী রফরী জাভান, ভূতত্ব রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা।  ৫৪,০০০/- 

437.  700 াভীভা অিায, যায়ন রফবাক, রফকভ রযালওয়া রফশ্বরফদ্যারয়, যংপুয। ৫৪,০০০/- 

438.  168 রভাঃ যরফঈর আরাভ পররত করণত রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

439.  675 রভাঃ রদলরায়ায রালন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, খুরনা প্রলওৌর  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

440.  702 রভাঃ াভসুয যভান, যায়ন রফবাক, রফকভ রযালওয়া রফশ্বরফদ্যারয়, যংপুয। ৫৪,০০০/- 

441.  661 রভাঃ রযয়াজুর আরাভ, দূলমাক থ ব্যফস্থনা রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়,দুভওী,টুয়াঔারী। 

৫৪,০০০/- 

442.  284 এলওএভ াাবুরিন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়,াবায,ঢাওা ৫৪,০০০/- 

443.  185 অপানা রভরভ যাওা, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা।  ৫৪,০০০/- 

444.  540 ভারনা অিায, রযলফ রফজ্ঞান রডররিন,খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

445.  295 মুজারদা সুরতানা, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

446.  392 রভাঃ রনও আরাভ, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়,যাজাী। ৫৪,০০০/- 

447.  705 রূা রফশ্বা, রযলফ রফজ্ঞান রডররিন, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

448.  208 রযভা অিায, করণত রফবাক, জকন্নাথ রফরশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা ৫৪,০০০/- 

449.  484 আপপাত অযা ফাধঁন, পররত দাথ থ রফজ্ঞান  আলরিরনও আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়,যাজাী। 

৫৪,০০০/- 



450.  127 জয়ীতা িাওভা, ভূতত্ব রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা।  ৫৪,০০০/- 

451.  326 রভাঃ আঔরতয়ায রালন, ভূলকার  রযলফ রফজ্ঞান, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

452.  629 রভাঃ তুলায রভািা, করণত রফবাক, ফঙ্গঃ রঔ মুরজবুয যভান রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রকাারকি। ৫৪,০০০/- 

453.  424 তারভনা আয়ারভন ররভা, ওরম্পঈটায ালয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, 

যাজাী। 

৫৪,০০০/- 

454.  225 অভা অিায, যায়ন রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

455.  247 রভাাম্মদ ভরতঈয যভান, যায়ন রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

456.  263 রভাঃ রযন যওায, রযংখ্যান রফবাক,জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়,াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

457.  479 রন কুভায ার, করণত রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

458.  405 রভাঃ ারপজুয যভান, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়,যাজাী ৫৪,০০০/- 

459.  63 রভাঃ ারা ঈরিন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

460.  288 রভাঃ াআদুর আরাভ, যায়ন রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

461.  318 তাররভা ঔাতুন, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

462.  ১৯৯ অর যাপান অরভন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

463.  296 অবু ঔায়রুর ফাায, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

464.  312 রাানা ঔন্দওায, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

465.  577 রযজাঈয যরভ, যায়ন রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

466.  331 ংকীতা রফশ্বা, করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

467.  632 রভাঃ রুলফর যওায, পররত দাথ থ রফজ্ঞান, আলরওট্ররনও  ওরভঈরনলওন আরিনয়ারযং রফবাক, 

ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রকাারকি 

৫৪,০০০/- 

468.  623 রযাভানা যভান, পররত যায়ন এন্ড রওরভঃ আরিরনয়ারযং রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়,  রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

469.  428 রভাঃ াররভ রভয়া রিৌদৄযী, আলরিরনক্স ওরভঈরনলওন, রনটয়ারওথং রপ্রাকারভং, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

470.  626 নাইভা আরাভ, করণত রফবাক, াফনা রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, াফনা ৫৪,০০০/- 

471.  508 পাযজানা আয়ারভন, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

472.  240 রভাঃ ভাআদুর আরাভ, যায়ন রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

473.  261 রভাঃ অবু ফওয ররিও, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, বায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

474.  243 াজারাতুন রফনলত হুদা আর, যায়ন রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

475.  374 পাযজানা অআরযন, পররত দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

476.  397 নারযন সুরতানা, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

477.  640 এএভ অবু সুরপয়ান ারন,তরড়ৎ  আলরিরনও রওৌর রফবাক,যাজাী প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়, 

যাজাী 

৫৪,০০০/- 

478.  655 অয়া রছরিওা, আনপযলভন ালয়ন্স এযান্ড অথ থ ফজাযলবন ফ রডজাস্ট্ায ম্যালনজম্যান্ট 

রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔরী 

৫৪,০০০/- 

479.  386 ারভদা ঔাতুন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

480.  507 রভাঃ াঔায়াত রালন, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

481.  604 রভাঃ যীপ রালন মুন্সী, পররত যায়ন এন্ড রওরভঃ আরিঃ রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

482.  174 জহুযা-তু-ভাযজানা ভারযয়া, ভূলকার  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

483.  290 রভাঃ রতৌরওয অলভদ তালযও,রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

484.  87 রভাঃ াআপৄয যভান, আলরওরট্রওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

485.  437 রভাছাঃ অপরযন নাায, পররত দাথ থ রফজ্ঞান  আলরট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

486.  443 রভাঃ পীকুর আরাভ, আনপযলভন এন্ড ওরভঈরনলওন আরিরনয়ারযং রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

487.  499 রভাঃ ভাজারুর আরাভ, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

488.  159 ঈলম্ম সয়দা অিায, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

489.  665 রভাঃ অাদুজ্জাভান,দূলমাক থ ব্যফস্থনা রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,দুভরও,টুয়াঔারী ৫৪,০০০/- 

490.  239 জান্নাতুর রপযলদৌ রারনয়া, যায়ন রফবাক, ফাংরালদ প্রলওৌর রফশ্বরফদ্যারয়,  ঢাওা ৫৪,০০০/- 

491.  431 অঞ্জুভান অযা ঔাতুন, ম্যালটরযয়ার ালয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং, রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

492.  506 রভাঃ অরপকুয যভান, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 



493.  322 নাজমুর ও, ভূলকার  রযলফ রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

494.  447 রভাছাঃ রদররুফা অিায, যায়ন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

495.  440 রভাঃ অরাজ ঈিীন, রযংখ্যান রফবাক, যাজাী রফরশ্বফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

496.  178 সয়দা নারজপা তানীভ, ভূলকার  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

497.  ৪৪৮ রভাঃ ারনুয আরাভ, যায়ন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী। ৫৪,০০০/- 

498.  ২০ রভাঃ রভাস্তপা অর পারুও,আলরওরট্রওযার এন্ড আলরওট্ররনও আরিরনয়ারযং রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

499.  ৩ রভাাম্মদ ঈিা, যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

500.  ৫৬০ আাভ ভামুদ, যায়ন রফবাক,রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  ৫৪,০০০/- 

501.  ৬২১ াআপৄর আরাভ,পররত যায়ন এন্ড রওরভলওর আরিরনয়ারযং রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

502.  188.   াযা ানজানা ও, রিরনওযার পাভ থাী এন্ড পাভ থালওাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

503.  111.    রভাছা: আযাত জাান, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

504.  244.    ারতয যিন রফশ্বা, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

505.  268.    রভাঃ অর জারদ, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

506.  229.    পাযা ভলনায়াযা জাাঙ্গীয, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা ৫৪,০০০/- 

507.  47.     ভাররা রভনাজ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

508.  20.    াদরনভান যভান, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

509.  517.     ণ থফা াা সিতী, রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

510.  80.    রভাঃ তহুযা অঔতায, ভৎস্য রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

511.  4.        সুভাআয়া অরী যাআা, ভলনারফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

512.  2.        রভাঃ য়ারদ মুযাদ, জীন প্রলওৌর  জীফ প্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

513.  90.    যন অযা রভতু, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

514.  183.    রভাাঃ অয়া, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

515.  364.    াাদাত রালন, াফররও ররথ এন্ড আনপযলভটিক্স রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

516.  112.     রভাঃ রভলদী াান, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

517.  22.   রভাঃ রভজানুয যভান, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

518.  266.    রভাছাঃ অরজজা রফকভ, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

519.  46.  ারদয়া অপলযাজ আথায, ষুধ প্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

520.  5.        অরপ অলভদ, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

521.  212.     রকাদরী রখাল, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

522.  490.     রপলযাজ রালন, ভলনারফজ্ঞান, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

523.  56.   রভাঃ ারুন য যরদ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

524.  53.   রভাাম্মদ রতৌরদুর আরাভ, ষুধ প্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

525.  173.    জান্নাতুন নাায রঝনু, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

526.  138.    ভানূন রাভায়যা ভারয়া, ঈরিদ  রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

527.  60.    তভা যানী রাড়, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

528.  18.    শুল্কা ারাদায, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

529.  260.     পাাদ আভরতয়াজ যভান, পাভ থাী রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

530.  163.     ন্তযা যওায রি, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

531.  161.   রযলজায়ানা নাজনীন রওরভ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

532.  15.    াযভীন অযাপী, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

533.  243.    মারযন রুনী, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

534.  215.    নুযাত জাান ন্তযা, রজন প্রলওৌর  জীফ প্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

535.  89.    তারনজা তাফাসুভ, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

536.  372. রভাঃ যরফঈর আরাভ, াফররও ররথ এন্ড আনপযলভটিক্স রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, 

াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

537.  197. যাইদ রভাাম্মদ আান, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

538.  52. জয় িন্দ্র যাজফংী, পাভ থারঈটিওযার রটওলনাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

539.  95. পারভদা তানীভ ররজা, প্রারণরফদ্যা রফবাক,  ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

540.  195. তারার রালন, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 



541.  493. রভাঃ ারভঈর আরাভ, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

542.  101. তানীভ এান, প্রাণ যায়ণ  ণুপ্রাণ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

543.  369. এ এআি এভ াভীভ অর ভামুন, াফররও ররথ এন্ড আনপযলভটিক্স রফবাক, জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

544.  99. ারতর অযফীয়া, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

545.  366.   অাদুিা, াফররও ররথ এন্ড আনপযলভটিক্স রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

546.  21.    রভাঃ জারওয রালন, রজন প্রলওৌর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

547.  246.   আযাত জাান, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

548.  269.   যরফঈিা ভু ূঁআয়া, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

549.  23.   রভাঃ যারকুর আরাভ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

550.  506.   রর ঔাতুন, ভলনারফজ্ঞান, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

551.  63.   নুযাত জাান রাবা, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

552.  614 যালফয়া সুরতানা, পররত করণত রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

553.  252.   ায়রা ওফীয, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

554.  634.    

       

াফরযনা রভতা রন, ফালয়ালওলভরি এন্ড ভররকুরায ফালয়াররজ রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

555.  483.    

       

রভাছাঃ অরিয়া অিায, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

556.  301.    রপ্রয়াংওা ারদায, প্রারণরফদ্যা রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

557.  108.     রবরু াা, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

558.  240.    ারপনা জাান, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

559.  214.     রযনুভা রফনলত ওরফয, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

560.  65.   রভাছা: নাজনীন নাায, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

561.  106.     জারযন তারনভ, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

562.  622.    

       

রভাঃ অরযপৄর আরাভ, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক, আরাভী 

রফশ্বরফদ্যারয়, কুরিয়া 

৫৪,০০০/- 

563.  13.    রযজয়ান ভামুদ, জীন প্রলওৌর  জীফ প্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

564.  239.    প্রীরত রতা িক্রফতী, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

565.  365.    আজাজুর আরাভ, াফররও ররথ এন্ড আনপযলভটিক্স রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

566.  44.     ীদ ঈজ জাভান, রিরনওযার পাভ থাী  পাভ থালওাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

567.  72.    অয়া অঔতায রঝররও, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

568.  624.    

        

রভাঃ ভাপৄজুয যভান, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  আরাভী 

রফশ্বরফদ্যারয়, কুরিয়া 

৫৪,০০০/- 

569.  7.        রভাঃ রদুজ্জাভান, মুি রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

570.  484.     রভাাঃ ারফনা ঔাতুন প্রারণরফদ্যা, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

571.  515.     নাইভা যরদ, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

572.  14.     সয়দা সুভাআয়া নারযন, পুরি  ঔাদ্য রফজ্ঞান আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

573.  569.    রভাঃ পয়ার রালন, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

574.  265.    রভাঃ অব্দুিা-রর-ভারুপ, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

575.  69.    রালন অযা নাজনীন রনা, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

576.  121.    ভাতুযা ভাজাফীন, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

577.  172.     তাফাসুভ যভান ানরপ, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রান রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

578.  367.    

       

ায়ভা অিায ভরদনা, াফররও ররথ এন্ড আনপযলভটিক্স রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, 

াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

579.  554.   রভাঃ রাবুর ও, ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, িট্রকাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্রকাভ ৫৪,০০০/- 

580.  105.     রকারাভ যারি, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

581.  36.   জান্নাতুন নাায, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

582.  514.    

         

সুরতানা অপরযন জাান রযভা, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

583.  1.              ঈলম্ম াররভা, পুরি  ঔাদ্য রফজ্ঞান আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

584.  264.    জান্নাত অযা ঝন থা, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 



585.  32.   তন্বী তাফাসুভ, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

586.  110.     রভাঃ ারযয়ায জাভান, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

587.  40.     পাাদ াান, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

588.  322.    

      

রভাঃ অবু াইদ, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক, জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

589.  79.    ভাযরজয়া রফনলত ভামুদ ভায়া, ভৎস্য রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

590.  237.    জান্নাতুর যারপয়া, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

591.  74.     রভাঃ রভনাজুর অলফদীন, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

592.  143.     রনাত তারনভ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

593.  267.    রভাঃ ঔালদমুর আরাভ, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

594.  570.     অপলযাজা তারভনা, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

595.  107.     তানবীয অলভদ, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

596.  227.    নারদযা আয়ারভন জুূঁআ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

597.  362.    পালতভা তুজ জুফাআদা, ভাআলক্রাফালয়াররজ  রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

598.  162.    রভলদী াান, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

599.  423.    তাররভা অিায,প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণরফজ্ঞান রফবাক,জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয় াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

600.  674.    সয়দা ায়ভা অরভ, পুরি  ঔাদ্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ঢাওা ৫৪,০০০/- 

601.  3.       রভাঃ ররিকুয যভান, জীন প্রলওৌর  জীফ প্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

602.  109.     রভাঃ নাইভ রালন, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

603.  171.    রদও কুভায ীর, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

604.  518.    ানরজদা অিায, প্রারণরফদ্যা, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

605.  196.    ায়ওা রালন, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

606.  637.    

       

তাব্দী ার, ফালয়ালওলভরি এন্ড ভররকুরায ফালয়াররজ রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

607.  532.    অংগুযী অিায ীযা, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

608.  548.    ারদয় রফনলত ওালভ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, িট্রকাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্রকাভ ৫৪,০০০/- 

609.  482.    ফাঁধন যওায, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

610.  629.    

       

রভাঃ াদুরুর াান রিৌদৄযী, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  আরাভী 

রফশ্বরফদ্যারয়, কুরিয়া 

৫৪,০০০/- 

611.  29.    রভাঃ ওরফরুর আরাভ, রজন প্রলওৌর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

612.  62.   পালতভা তুজ রজাযা, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

613.  207.    সুরিতা ফাও, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

614.  116.     রযাভানা াযরভন, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

615.  165.    তারভয়া অলভদ, পালভ থী রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

616.  213.    নুযাত নারফরা পারযা, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

617.  77.    রভাঃ াভীভ ভূআয়া, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

618.  614.     রপ্রতভ কুন্ডু, পাভ থাী রডররিন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

619.  627.     ঈলম্ম ওলতুয, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  আরাভী রফশ্বরফদ্যারয়, কুরিয়া ৫৪,০০০/- 

620.  613.    রাবন রার রদফনাথ, পাভ থাী রডররিন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

621.  169.    রভাঃ অলনায়ায রালন, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

622.  494.     যারজয়া সুরতানা, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, 

যাজাী 

৫৪,০০০/- 

623.  612.    রভাঃ াআদুর আরাভ, পাভ থাী রডররিন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

624.  117.     রভাঃ যাআসুর  আরাভ যারি, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

625.  247.     রযয়াদ যায়ান অরফয, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

626.  499.    প্রদী কুভায দা, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, 

যাজাী 

৫৪,০০০/- 

627.  519.     এ এন এভ পৄয়াদ ঈজ জাভান, রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

628.  58.   রজাটন িন্দ্র ার, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

629.  241.                  তারনয়া সুরতানা, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

630.  275.    রভাছাঃ ভাপরুা রজরযন, মুি রফজ্ঞান   রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

631.  652.    তারযনা ঔান, ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, স্যায ররমুিা রভরডলওর ওলরজ, রভটলপাট থ, ঢাওা ৫৪,০০০/- 



632.  379.    রভা: ারিয অলম্মদ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

633.  114.      রভাঃ নুয-আ-অরভ রাান, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

634.  170.     রদারা ওভ থওায, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

635.  127.     রভাাম্মদ ঈভয যীপ রাান, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

636.  505.    জীফন রনছা, ভলনারফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

637.  211.     রাভআয়া যভান, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

638.  486.     নারফয়া নযীন, প্রারণরফদ্যা রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

639.  638.   

       

রভাঃ যালদুর আরাভ, ফালয়ালওলভরি এন্ড ভররকুরায ফালয়াররজ রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

640.  187.     অরওা অিায, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক , ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

641.  226.    পাযানা রভাস্তারপজ, ভৎস্যরফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

642.  587.    রভাঃ অরতকুয যভান, পালভ থী রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

643.  270.    াযরভন অওতায, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

644.  222.    রভাঃ এনামুর ও, ণুজীফরফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

645.  225.    রভাছাঃ াযরভন জাান, ভৎস্যরফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

646.  42.    তালনাবা রালন, পাভ থারঈটিওযার রওরভরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

647.  501.     রভাঃ ালযায়ায জাান, রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

648.  528.    ারভভা নারযন, প্রারণরফদ্যা রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

649.  176.    াআপ রপযলদৌ, রিরনওযার পাভ থাী এন্ড পাভ থালওাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

650.  633.   

       

তানবীয রালন, ফালয়ালওলভরি এন্ড ভররকুরায ফালয়াররজ রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

651.  653 যানাও রিৌদৄযী প্রজ্ঞা, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ  

৫৪,০০০/- 

652.  263.    রভৌসুভী ঔাতুন, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

653.  512.     ঈলম্ম ারফফা মুস্তাযী, প্রারণরফদ্যা রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

654.  50.    অলভদ ারিয, পাভ থারঈটিওযার রটওলনাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

655.  202.    রভাঃ ভামুদুর াান অওা, জীফপ্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

656.  345.    

       

ঈলম্ম ভাপৄজা ারা, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, 

াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

657.  272.    াভীভ রাাআন, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

658.  550.     ভানাজ আরাভ রারনয়া, আনরস্ট্টিঈট ফ রভরযন ালয়ন্স এন্ড রপারযজ, িট্রকাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্রকাভ ৫৪,০০০/- 

659.  16.    অভা অিায, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

660.  200.     ভাআা মুাযযাত, ঔাদ্য  পুরি রফজ্ঞান রফবাক, কা থস্থয থ থনীরত ওলরজ, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

661.  166.     ভারফয়া ঔানভ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

662.  561.    

        

পারভদা রফনলত য়ারী, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ 

৫৪,০০০/- 

663.  485.    ওারনজ পালতভা, প্রারণরফদ্যা, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

664.  201.     রনকায পারতভা, ণুজীফরফজ্ঞান, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

665.  400.    

         

রভাছাঃ জান্নাতুর রপযলদৌ, াফররও ররথ এন্ড আনপযলভটিক্স রফবাক, জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

666.  118.     জাপয মুাম্মদ অযভান, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

667.  39.   রভাঃ ফদরুলিাজা, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

668.  291.     াভীভা নারযন, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

669.  361.                      ওযফী াা, ভাআলক্রাফালয়াররজ  রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

670.  382.   ানরজদা অপলযাজ, প্রাণ-যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

671.  38.   রভাঃ ওাভরুর াান, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

672.  157.    অরওফ ভামুদ ঔান, প্রাণ-যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

673.  427.    

        

অপরযন রপ্রয়া তালূওদায, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

674.  444.     অরনওা নুযাত, পালভ থী রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

675.  115.     রভাঃ ারভান জরয ঈরিন, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

676.  347.     রভাঃ ভামুদুর াান, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়,াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 



677.  131.     তারনভ রজরযন, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

678.  232.     মুাম্মদ ারভান, রজন প্রলওৌর  জীফপ্রমৄরি, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাও ৫৪,০০০/- 

679.  144.     এরযনা াযরবন, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

680.  593.    সুরভতা যানী াা, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

681.  113.      ভাপরুা ভারজথয়া, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

682.  527.    তারনভ জাান, প্রাণ-যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফজ্ঞান, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

683.  57.    যরভা ঔাতুন, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

684.  152.     পালতভা আয়ারভন, প্রাণ যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

685.  35.   তারপয়া জাভান রভৌযী, পাভ থাীঈটিওযার রটওলনাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

686.  88.   ারদয়া অপরযন স্বণ থা, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

687.  250.    ভরযতা অলভদ ররয়া, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

688.  341.    

        

পাযজানা জাপয রনাত, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক, জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

689.  566.   

        

ভাারদয়া কুভকুভ, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, 

িট্টগ্রাভ 

৫৪,০০০/- 

690.  274.     রভলদী াান আভযান, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

691.  663.   রভাছাঃ রন সুরতানা, রভরযন ফালয়াগ্যা, মলায রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, মলায ৫৪,০০০/- 

692.  416.     রভাছাঃ ঈলম্ম রাআরা উভী, ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

693.  396.    জাভলদা রপযলদৌ তুরর, প্রাণীরফদ্যা রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

694.  445.     রভাছা: ভাপৄজা যভান, পালভ থী রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

695.  253.    রভাঃ অরযপৄর আরাভ, রিরনওযার পাভ থাী এন্ড পাভ থালওাররজ রফবাক,ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

696.  135.    ারনা তারভন রভৌটুী, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

697.  159.     জারযপ রালন, রজন প্রলওৌর  জীফ প্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

698.  278.    ীভা ারদায, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

699.  417.     পারভদা সুরতানা, ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

700.  645.    জীফ রবৌরভও, ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, রনায়াঔারী রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

701.  630.    

       

রপযলদৌ অযা যভান, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক, আরাভী 

রফশ্বরফদ্যারয় , কুরিয়া 

৫৪,০০০/- 

702.  51.    তনয় াা, পাভ থারঈটিওযার রটওলনাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

703.  377.    নারজয়া অপরযন, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

704.  623.    জুরওায নাআন, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  আরাভী রফশ্বরফদ্যারয়, কুরিয়া  ৫৪,০০০/- 

705.  238.    রভিা রকাস্বাভী, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

706.  626.    তারনয়া আরাভ, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক, আরাভী রফশ্বরফদ্যারয়, কুরিয়া ৫৪,০০০/- 

707.  141.     রভথুন কুভায াা, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

708.  251.     রযাজুভ মুরনযা রাাআনী, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

709.  407.    

         

তানবীয অালম্মদ, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক, জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

710.  6.        ওাভরুন নাায রিৌদৄযী, মুি রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

711.  73.   ায়ভা রফনলত হুদা, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

712.  285.    তানবীয অলভদ, প্রারণরফদ্যা, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাও ৫৪,০০০/- 

713.  43.    রভাঃ অবু রভাস্তপা ওরযভ, রিরনওযার পাভ থাী  পাভ থালওাররজ রফবাক,ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা ৫৪,০০০/- 

714.  360.    

       

যালদা ফানু, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, 

াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

715.  234.    ানরজদা অিায নূপুয, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

716.  666.    ঈলম্ম ারভা, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, মলায রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, মলায ৫৪,০০০/- 

717.  142.     পারযা পাযজানা, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

718.  224.    এ এভ াদভান ঈর জাভান, দাথ থরফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

719.  230.    তারনয়া আরাভ, পালভ থর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

720.  242.    ঈলম্ম ালওযা, প্ররণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

721.  231.     জান্নাতুর ভায়া, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

722.  140.     রভাঃ ফাদা অরভ, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

723.  75.    রযাওানা জাান, মৃরিওা, ারন  রযলফ, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 



724.  562.    নারফরা যভান, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

725.  572.    রভৌসুভী রবৌরভও, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

726.  639.    াফরযনা জাভান হৃরদ, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

727.  49.     অপানা জাান, পাভ থারঈটিওযার রটওলনাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

728.  635.   

       

রভাঃ নূয অাদ াহ, ফালয়ালওলভরি এন্ড ভররকুরায ফালয়াররজ রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

729.  181.     রভৌরভতা িক্রফতী, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

730.  17.     অপানা রতরন্ন, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

731.  640 ানন্দা রদফমানী ধয, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

732.  585.    াপালয়ত অলভদ ররিওী, পালভ থী রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

733.  26.   রজাদুর আরাভ, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

734.  64.    ারনুয অিায ান্ত, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

735.  233.    জারওয়া সুরতানা রযারজ, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

736.  27.    শ্রাফণী ভজুভদায, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

737.  167.    ায়ভা জাান ররজা, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

738.  516.    রভাঃ ভরঈয যভান, ঈরিদ রফজ্ঞান, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

739.  644.    সয়দা রজযাৎস্দা অলভদ, ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, রনায়াঔারী রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

740.  636.   

       

রভাঃ তানরজজুর ও, ফালয়ালওলভরি এন্ড ভররকুরায ফালয়াররজ রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

741.  182.    াআপৄর আরাভ, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

742.  571.    

        

যাী াান রিৌদৄযী, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, 

িট্টগ্রাভ 

৫৪,০০০/- 

743.  160.     তাযীভ জান্নাত রভৌসুভী, মুি রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

744.  657.    রপ্রা যওায, পুরি  ঔাদ্য প্রমৄরি রফবাক, মলায রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

745.  45.    াযরভন সুরতানা রজযারত, রিরনওযার পাভ থাী  পাভ থালওাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

746.  595.    সুতা রবৌরভও, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

747.  510.     এএভ রজয়া াান, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

748.  236.   তহুযা অলভদ সূিী, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

749.  259.    তারিয়যা অঔতায, পাভ থারঈটিওযার রওরভরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

750.  305.    াভছুন্নাায, প্রারণরফদ্যা রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

751.  507.   রভাঃ াজ্জাদ রালন, প্রান যায়ন  ণুপ্রাণরফজ্ঞান, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

752.  298.    প্রবাওয যওায, প্রারণরফদ্যা রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

753.  502.    এলভরী অযতায, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

754.  625.    

       

রভাঃ ভামুন অর অাদ, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  আরাভী 

রফশ্বরফদ্যারয়, কুরিয়া 

৫৪,০০০/- 

755.  130.    ওাজী যাপান যাদীন, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

756.  503.    রভাাঃ ানরজদা নারযন, প্রান যায়ন  ণুপ্রাণরফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

757.  158.    ওাজী অরুপা ানা, প্রাণীরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

758.  98.    াফরযনা ারিয, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

759.  31.    ারওর অিায, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

760.  271.     ভরনওা াা, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

761.  235.    পাযানা ফরফ, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

762.  500.     অভা ভাসুদা, ঈরিদ রফজ্ঞান, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

763.  221.     ভাপৄজা অপলযাজ রাভা, পালভ থর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

764.  59.    ইরতা াযরবন, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

765.  249.    ারদওা অঔতায, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

766.  174.     তারনভ তারয়া ও, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

767.  531.     অরযনা কুভকুভ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

768.  180.     অপানা আয়ারভন, ভলনারফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

769.  216.    রভাঃ এররয়া ান ভূআয়া, প্রাণ যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

770.  297.    রভাঃ নাজমুর হুদা, রপারযজ রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 



771.  307.    সুব্রত ার, প্রারণরফদ্যা রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

772.  665.    পারযয়া আরাভ, ণুজীফ রফজ্ঞান, মলায রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, মলায ৫৪,০০০/- 

773.  133.    রভাঃ ররয়াওত আরাভ, রিরনওযার পালভ থী  পাভ থালওারজী রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

774.  203.    রফযাজ রিৌদৄযী, রজন প্রলওৌর  জীফ প্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

775.  498.    রভাঃ ারভঈর আরাভ, প্রারণরফদ্যা রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

776.  245.    রভাফারশ্বযা রফকভ, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

777.  315.    রভাঃ রভজানুয যভান, প্রারণরফদ্যা রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

778.  210.     রভাঃ যরওফ অলফদীন, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

779.  606.    নুপুয যানী ারাদায, পালভ থী রডররিন রফবাক, খুরনা রফশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

780.  488.    রাওী অিায, ভলনারফজ্ঞান, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

781.  223.    জান্নাতুর রপযলদৌ ভীভ, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

782.  292.    রল্পী অিায, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

783.  573.    রুলফর িন্দ্র রং, পালভ থী রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

784.  299.    পূজা ফরণও, প্রারণরফদ্যা রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

785.  168.    রদররুফা নারযন, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

786.  199.     নাজনীন সুরতানা রভৌসুভী, ঔাদ্য  পুরি রফজ্ঞান রফবাক, কা থস্থয থ থনীরত ওলরজ, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

787.  102.     রও এভ রপ, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

788.  508.    রভাঃ অফদুিা ভয নারছফ, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণরফজ্ঞান, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

789.  526.    রভাঃ ভরনরুর আরাভ, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণরফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

790.  164.     রভাঃ নারয়ান যভান, পুরি  ঔাদ্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

791.  489.    পারতভাতুম মাহ যা, ঈরিদ রফজ্ঞান, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

792.  192.     রভাঃ অাদ রভয়া, পুরস্ট্  ঔাদ্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

793.  313.    

       

যাজীফ দি শুভ্র, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

794.  597.    ানরজদা াযরভন, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

795.  33.  হুভায়যা ারদয়া, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

796.  574.     রভাঃ রকয়া ঈরিন, পালভ থী রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

797.  41.     াযরভন সুরতানা, পাভ থারঈটিওযার রওরভরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

798.  191.     তারয়া অনান যভান, রজন প্রলওৌর  জীফ প্রমৄরি রফবাক,ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

799.  123.    রজরনপায ওরযভ, প্রাণ যায়ন, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

800.  120.     রনাত জাান রিৌদৄযী, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

801.  81.    রভাঃ ম্রাট রভাাআ রভনুর আরাভ, ভৎস্য রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

802.  185.    অরপয়াতুর অমভ, পুরি  ঔাদ্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

803.  654.    রাবরী যাণী ার, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, মলায রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, মলায ৫৪,০০০/- 

804.  664.    অাদুজ্জাভান, জীন প্রলওৌর  জীফ প্রমৄরি রফবাক, মলায রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, মলায ৫৪,০০০/- 

805.  126.    রুভানা ও, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

806.  132.    াধন কুভায ভন্ডর, রিরনওযার পালভ থী  পাভ থালওারজী রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

807.  283.    ায়ভা যভান যরথ, ভলনারফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

808.  513.    রছনরথয়া, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

809.  631.    

       

াান ভামুদ, প্রাণ যায়ন  নুপ্রান রফজ্ঞান রফবাক, াাজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

810.  184.     যন অযা নারদয়া, পুরি রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

811.  76.    পারযয়া রালন রজুরত, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

812.  87.    রভাঃ ভামুদুর াান, জীন প্রলওৌর  জীফ প্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

813.  280.    ওারনজ পালতভা, প্রারণরফদ্যা রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

814.  54.    রভাঃ যরপকুর আরাভ াীন, পাভ থারঈটিওযার রটওলনাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

815.  219.     রৌরভও আরাভ, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

816.  220.    নুযাত জাান, পালভ থর রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

817.  542.    মুিা দা, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, িট্রকাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্রকাভ ৫৪,০০০/- 

818.  136.    অবু াান, ঈরিদ  রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

819.  391.    রভঠুন  াা, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

820.  632.   পাযজানা ও, ফালয়ালওলভরি এন্ড ভররকুরায ফালয়াররজ রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরি ৫৪,০০০/- 



       রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট 

821.  86.   রভাঃ জীফ যওায, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

822.  300.    রভাঃ ওাভরুর াান, প্রারণরফদ্যা রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

823.  491.     প্ররতভা ভজুভদায, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

824.  71.     রঔ রযজয়ান রালন, প্রাণ-যায়ন  ণুপ্রাণ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

825.  555.    রদনা অিায, ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, িট্রকাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্রকাভ ৫৪,০০০/- 

826.  66.   রভাঃ অবু যায়ান যরন, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

827.  103.    রমুর অিায, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

828.  92.    রভাঃ যাাত রাাআন, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

829.  556.    শুব িন্দ্র দা, ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, িট্রকাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্রকাভ ৫৪,০০০/- 

830.  248.    পালতভা তুজ রজাযা ারনয়া, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

831.  228.    পয়জুন নাায তভা, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

832.  28.   ভারুপা তারনভ তারনয়া, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

833.  82.   রভাঃ ফরদঈয যভান, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

834.  70.    তুলায াা, ষুধ প্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

835.  431.    

        

াযরভনা আয়াছরভন, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী      

৫৪,০০০/- 

836.  474.     ফনশ্রী যায়, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

837.  55.   রভাঃ অরযপ পয়র, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

838.  496.    রভাাঃ ালয়যা ঔাতুন, ঈরিদ রফজ্ঞান, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

839.  419.     রভরর যায়, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

840.  61.    রভাঃ নুলয ারওর, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

841.  218.    রভাঃ ভআভ রালন, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

842.  392.    রযালওয়া জাভান, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

843.  217.     জারদুর অান ঔান, ণুজীফরফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

844.  314.     নীন ভরনয, াফররও ররথ এন্ড আনপযলভটিক্স রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

845.  34.    সৃরি াা, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

846.  100.     রর ভজুভদায, রিরনওযার পালভ থী  পাভ থালওারজী রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

847.  646.    রভাঃ ালজদুর আরাভ,পুরি  ঔাদ্য রফজ্ঞান রফবাক,টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,টুয়াঔারী ৫৪,০০০/- 

848.  122.     স্বপ্না অিায, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

849.  487.    রভাছাঃ ভারফয়া ঔাতুন, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

850.  93.   নারযন অিায বৃরি, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

851.  125.     পারভদা রফনলত ারপজ, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

852.  520.    রভাঃ আয়ারছয ওরযভ, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

853.  151.     জাওারযয়া ান, প্রাণ যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

854.  198.    াভীভা অওন, ঔাদ্য  পুরি রফজ্ঞান রফবাক, কা থস্থয থ থনীরত ওলরজ, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

855.  509.    অরযপৄয যভান মুরন্স, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

856.  8.        রভাঃ রকারাভ ালযায়ায রনও, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

857.  124.   রভাঃ ারফ, প্রাণ যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

858.  497.   নয জা দা, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

859.  97.    ানরজদা রওান্দায, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

860.  290.   রভাঃ রভলদী াান, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

861.  552.   এরন ফড়ুয়া, প্রারনরফদ্যা রফবাক, িট্রকাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্রকাভ ৫৪,০০০/- 

862.  84.    আযাত জাান, পাভ থারঈটিওযার রটওলনাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

863.  10.     নারযন যভান, ভলনারফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

864.  85.   রুফাআয়া তাযান্নুভ াথী, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

865.  589.    রভাাম্মদ ছালযায়ায ঈরিন, পালভ থী রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

866.  511.   রভাঃ ালনয়াজ অরভ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

867.  139.    ানজানা াফরযন রাবা, মৃরিওা, ারন  রযলফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

868.  284.   নুযাত আয়ারভন, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

869.  346.     রভাঃ ভাযজান যওায, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়,াবায,ঢাওা ৫৪,০০০/- 

870.  177.   ারযওা াান, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 



871.  288.   দৃরি ভরন ারাদায, ভলনারফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

872.  128.   রালর যানা, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

873.  254.    রজয়া ঈরিন ভাছুভ, পাভ থাীঈটিওার রটওলনাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

874.  289.   জালয়দা অিায, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

875.  134.   রজরনপায রভহ জারফন অরাবী, প্রাণ যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

876.  411.     

        

রভা: ারন অরভ, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক, জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

877.  179.     ওাজী আনজাভামুর ও, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

878.  96.   রালরী অিায, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

879.  588.    পঔরুর অলফদীন, পালভ থী রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

880.  68.  ঈভা রদফ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

881.  206.    ারজদ অলনায়ায, রজন প্রলওৌর  জীফ প্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

882.  189  সুভাআয়া জাান, পুরি  ঔাদ্য রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

883.  94.    যায়ানুর জান্নাত, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

884.  294. পারযয়া অওফয, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

885.  190  রিতা যায়, পুরি  ঔাদ্য রফজ্ঞান আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

886.  145.     াপায়ালতয নূয নাদীয়া প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

887.  256.    এভ াজ্জাদুর আরাভ, লধ  প্রমৄরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

888.  596.    আরত ফড়ুয়া, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

889.  119.     ারভয়া সুরতানা, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

890.  281.    ানরজদা অপরযন, ভলনারফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

891.  591.     রভাঃ ভয রযজা রয়াভ, পাভ থাী রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

892.  78.    রভাঃ াঔায়াত রালন, পাভ থারঈটিওযার রওরভরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

893.  320.    

       

রভাছাঃ াযরভন সুরতানা, াফররও ররথ এন্ড আনপযলভটিক্স রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, 

াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

894.  193.    সুভাআয়া তাওীন, পুরস্ট্  ঔাদ্য রফজ্ঞান আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

895.  558.    

       

অপযা নায়ায ভারয়া, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনানরজ রফবাক, িট্রকাভ 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্রকাভ 

৫৪,০০০/- 

896.  258.    রভাঃ রভযাজুর আরাভ, পাভ থারঈটিওযার রওরভরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

897.  204.     শুভ্রা ভজুভদায, মুি রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

898.  186.    িন্দন কুন্ডু , পুরি  ঔাদ্য রফজ্ঞান আনরস্ট্টিঈট, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

899.  67.    প্রফীয কুভায ভ থা, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

900.  153.    ঔন্দওায তারভভা নাপার, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

901.  594.    আভাভ রালন, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

902.  147.   খুযীদা জাান রতা, প্রাণ যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

903.  276.    রভাঃ ভঞ্জুরুর আরাভ, ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

904.  404.     নাছরযন অিায, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

905.  146.     রযপাত তারনভ মৄথী, প্রাণ যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

906.  342.    

       

রদরত রফশ্বা, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক, জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

907.  12.    রভাছা: অআরযন ঔাতুন, ভলনারফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

908.  155.     অবু ওাজায, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

909.  559.    রংরও রিৌদৄযী, ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, িট্রকাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্রকাভ ৫৪,০০০/- 

910.  9.        ভাররও রদালয়ত ঈিা, ভলনারফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

911.  651.    

        

রভাঃ যালর ঈরিন, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, মলায রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, মলায 

৫৪,০০০/- 

912.  304.    তারনভা াান, প্রারণরফদ্যা রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

913.  655.    নন্ত ভন্ডর, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, মলায রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, মলায ৫৪,০০০/- 

914.  208.    রদররুফা আয়ারভন, মুি রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

915.  602.    জয়শ্রী যায়, পাভ থাী রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

916.  401.     সুভনা াযবীন, াফররও ররথ এন্ড আনপযলভটিও রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

917.  389.    রভা:াভছুর অলযরপন, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 



918.  390.    

       

ভাবুফা আয়াভীন, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক, জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

919.  91.     রভাঃ পজলর যািী, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

920.  311.    

        

ঔাআরুর আরাভ ঔান, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

921.  150.     আফরতামুর জান্নাত ভীভ, প্রাণ যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

922.  312.    

       

রভাছাঃ নুযাত জাান অযফী, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  

জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

923.  340.    াযরভন নাায ভরন, ঈরিদ রফজ্ঞান  রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

924.  25.   রভাঃ তাআপ অরী, প্রাণ যায়ন  নুপ্রান রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

925.  48.    ঈলম্ম ভাবুফা, ঔাদ্য  পুরি  রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

926.  277.    পাযজানা নাছরযন, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

927.  11.     ঔারদজা অিায, ভলনারফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

928.  336.   

       

রভাঃ রারায়ভান রালন, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান  রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, 

াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

929.  368.   

       

তানরজনা পাযান ঈভা, াফররও ররথ এন্ড আনপযলভটিক্স রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয় 

াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

930.  282.    নাজনীন যওায, ভলনারফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

931.  551.     রভাঃ অরযপৄজ্জাভান, যায়ন রফবাক, িট্রকাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্রকাভ ৫৪,০০০/- 

932.  590.   পারযান াাদাত, ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী ৫৪,০০০/- 

933.  434.    রভাঃ রযপৄর আরাভ াকয, পালভ থী রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

934.  436.    রভাঃ ওাভরুর াান, পালভ থী রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

935.  209.    রভাছাঃ ভরজথনা ঔাতুন, মুি রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

936.  306.    ভরযয়ভ রফকভ, প্রারণরফদ্যা রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা ৫৪,০০০/- 

937.  317.    ারফনা অিায, ভাআলক্রাফালয়াররজ  রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

938.  318.    যালফয়া অিায, ণুপ্রাণরফজ্ঞান  রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

939.  83.   রভাঃ রপকুর আরাভ রাবন, পাভ থারঈটিওযার রটওলনাররজ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

940.  137.   ররয কুভায যায়, ঈরিদ  রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

941.  397.    ভাতুযা ঔাতুন রুভা, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

942.  565.    নু-জারত-জারফন, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

943.  148.   াযরভন অিায রনা, প্রাণ যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

944.  156.   রভাঃ ভাপায়াত রালন, প্রান যায়ন রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

945.  295.   অানা াফীফা আবা, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

946.  19.     রভাঃ নাজমূর ও, প্রারণরফদ্যা রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

947.  384.    যাাত অযা মুনমুন, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

948.  287.   ছারফকুন নাায, প্রারণরফদ্যা রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

949.  386.  অভা অঔতায, ণুজীফ রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

950.  293.  ভানছুযা, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

951.  310.    

        

তাব্দী াা, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

952.  257.    রভাঃ অবু সুরপায়ন, পাভ থারঈটিওযার রওরভরি রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

953.  560.   তারনয়া তাছরনভ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, িট্রকাভ রফশ্বরফদ্যারয়, িট্রকাভ ৫৪,০০০/- 

954.  424.      স্বণ থ ওভ থওায, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণরফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয় াবায, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

955.  538.  রভাছা: ন্তযা ঔাতুন, প্রারণরফদ্যা রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

956.  316.    

       

অযাপৄজ্জাভান রফিফ,ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

957.  205.   রভাঃ রভাজালম্মর ও, মুি রফজ্ঞান রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

958.  428.     আযাত রজযীন, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক,যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

959.  309.    

       

রভা. অব্দুিা অর রনাভান ঔান, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক,  

জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা 

 

৫৪,০০০/- 

960.  430.    রভাঃ আরতয়াও ঔান রিৌদৄযী, রজলনটিও আরিরনয়ারযং এন্ড ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, যাজাী ৫৪,০০০/- 



        রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

961.  399.     পারভা জাান আঁির, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রান রফজ্ঞান রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, 

াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

962.  308.    

       

রভাঃ তানবীয অলভদ, ফালয়ালটওলনাররজ এন্ড রজলনটিও আরিরনয়ারযং রফবাক, জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

963.  ৩৩৪ ানরজদা াযরভন খুী, প্রাণ যায়ন  ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক,জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, 

াবায, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

964.  778 রভাছা: অপানা ান্নান রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

965.  438 আযাত জাান, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং  ৫৪,০০০/- 

966.  
771 

রভাঃ নুয অরভ যওায, রভথুন কৃরল ম্প্রাযণ রক্ষা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

967.  437 াযজানা অিায,পর ঈরিফ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

968.  
1093 

রভাঃ পয়ার রালন,রপারযজ ভালয়াররজএন্ড যাকুয়াটিও, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয,  

৫৪,০০০/- 

969.  813 ররযন অিায, কৃরল ব্যফা  রফণন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

970.  885 ফদরুন রনছা ম্পা, রওৌররও তি  প্রজনন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

971.  901 ভাররা নাযরজ, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

972.  196 ঈিভ কুভায ার,রওটতি রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

973.  455 রারজয়া যভান,ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

974.  454 ায়রা াযরভন, রজলনটিক্স এন্ড িান্ট রব্ররডং রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

975.  518 রভাঃ রারাআভান,রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং  ৫৪,০০০/- 

976.  198 অরজজা অওতায রবু ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

977.  199 ায়ভা সুরতানা সুরভ পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

978.  808 রভাঃ অযভান যীপ, এনাটরভ এন্ড রলস্ট্াররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

979.  794 ারফা সুরতানা, কৃরল থ থংস্থান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

980.  
1109 

অবু াইদ রভাঃ ারবুজ্জাভান, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  

কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

981.  780 রভাছা: রযপাত সুরতানা এরনলভর ালয়ন্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

982.  939 রঈরী ার, কৃরলতি  রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

983.  174 আযা জাান, কৃরলতি রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

984.  777 অরফদা অপরযন রযভ, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

985.  1042 নারদ অিায, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

986.  1029 ভামুদা অিায, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

987.  398 সুরপ্ত ভরিও,কৃরল যায়ন রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

988.  606 রভাঃ তাভীদ রালন প্রাণযাায়ন  নুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়,ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

989.  
1469 

রঈরী াযরভন, পর াযীযতি  রযলফদ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

990.  1025 রফথী যানী দা, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

991.  631 রভলরুন নাায, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

992.  475 নীন রায়রা,কৃরলিি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

993.  1707 রভাাঃ আলভত অযা ঔাতুন, ক্র ালয়ন্স এন্ড রটওলনারজী রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

994.  426 রভাছা: ায়রা অপলযাজ, রতু পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

995.  820 রুভান ফাযী তৃলা, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

996.  166 রভাঃ ররাওভান ারওভ,ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

997.  748 আযাত জাান ভাপৄওা, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

998.  7 রভঠুন যওায,ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

999.  452 াভীভা অওতায,যালওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1000.  436 রমুর অিায, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1001.  173 অরতওা ঈরপাত, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1002.  457 যারজয়া সুরতানা, িান্ট প্যাথররজ রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1003.  1726 রভাঃ ফালয়রজদ রফাস্তাভী, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1004.  1704 ভাপৄজা অওতায, ক্র ালয়ন্স এন্ড রটওলনারজী যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 



1005.  499 ঈলম্ম অয়ভান, এনাটরভ এন্ড রলস্ট্াররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1006.  485 রনয়া ম্রং,রপারযজ ফালয়াররজ এন্ড রজলনটিক্স, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1007.  826 রভাঃ আভযান রালন, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1008.  1758 ালয়যা ঔাতুন, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন রফবঅক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1009.  195 াভান্তা আরাভ, এনবায়যনলভন্টার ালয়ন্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1010.  819 রভাছাঃ অলয়া ররিওা, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1011.  469 রভাছা: ানালনা, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1012.  476 ানরজদা অপলযাজ, রাভা ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1013.  167 যালফয়া অিায তন্বী, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1014.  429 রারনয়া রিৌদৄযী, ঈরিদ রযাকতি রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1015.  484 পাযানা যভান সুযবী, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1016.  433 নাররুন ভরনয, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1017.  183 যারওফ যানা অওন্দ, কৃরলতি রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1018.  769 রভানয়ায অরপ ঔান, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1019.  465 রভাজারদুর ওরফয, রভরডরন রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1020.  768 পাযজানা জান্নাত আঁরঔ, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1021.  1527 জান্নাতুর রপযলদৌী, কৃরল রক্ষা  ম্প্রাযণ,রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1022.  218 রভাছা: ালয়যদা াযবীন, রডয়রয রফজ্ঞান, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1023.  501 রতরথ াা, রপরজররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1024.  
1385 

ওাজী জান্নাতুর য়ালওয়া, এরগ্রওারিায এলওালনারভক্স এন্ড রাার াআলন্স রফবাক, িট্টগ্রাভ 

রবলটরযনাযী   এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1025.  1700 ফায়দুয যভান, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1026.  137 নাজমু ারওফ, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1027.  385 রভাছা: রযানা অিায, কৃরল থ থ ংস্থান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1028.  177 নাজমুর আরাভ, শু পুরি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়,ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1029.  
1124 

রভাছাঃ ঈলম্ম ারফফা, রডয়রয এন্ড রারি ালয়ন্স রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1030.  189 অব্দুিাহ অন্ রনাভান, কৃরল রযংখ্যান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1031.  135 ঈলম্ম রা অরভ,শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1032.  175 নারবরা অআরব ,কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1033.  181 পারযা যাাত রফরী, রারি রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1034.  194 রভ থপ্ঠা বট্টািাম থ, াজথাযী এন্ড ফলস্ট্রট্ররক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1035.  1835 পাযজানা আয়ারভন, াফনা রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, াফনা ৫৪,০০০/- 

1036.  
1693 

পালতভা রফনলত যভান তুনা, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

টুয়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

1037.  182 অআনুন নূয রজযারত, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1038.  
628 

আযাত জাান টুম্পা, রপারযজ ফালয়াররজ এন্ড রজলনটিক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1039.  1785 ভানরফওা ীর, লগ্রালটওলনাররজ রফবাক, খুরনা রফরশ্বরফদ্যারয়, খুরনা,  ৫৪,০০০/- 

1040.  1179 রভাঃ নারদুর আরাভনারদ, মৃরিওা, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1041.  520 রভাঃ রভারভন ঔান, পৄড রটওঃ এন্ড গ্রাভীন রল্প রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1042.  840 পাযানা অপরযন বাফনা, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1043.  478 রভাঃ পজলর রযাানী, এযাকুয়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1044.  1207 হুভায়যা ভরনা, ওীটতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1045.  169 ঈলম্ম-ঈন-নায,কৃরল থ থ ংস্থান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1046.  369 রভাছা: তাভান্না তাছভীভ, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1047.  
1390 

আপলতঔায অলভদ যানা, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড রবলটরযনারয াফররও ররথ রফবাক, িট্টগ্রাভ 

রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1048.  162 রভাঃ ভাসুদ যানা, কৃরল ম্প্রাযণ রক্ষা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1049.  624 নীররভা দা, রি  ারন ব্যফস্থনা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1050.  411 পূজা াা, প্যাযাাআলটাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1051.  1520 পৃরথরা পূজা, কৃরল থ থংস্থান  ব্যাংরওং রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 



1052.  282 অররপ রায়রা ফাফরী, এলওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1053.  92 ওারনজ পালতভা, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক,ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1054.  504 রভাঃ অঔতারুজ্জাভান, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1055.  1100 পারফা ও, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1056.  1716 রভাাঃ তাররভা ঔাতুন, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1057.  472 ানাজ সুরতানা, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1058.  1007 ারফা অরী ,রগ্রওারিাযার রফাটানী রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1059.  
1500 

রভাছা: ভাবুফা ঔাতুন, আরযলকন এন্ড য়াটায ম্যালনজলভন্ট রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

টিরাকড়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

1060.  134 ভাওসুদা অওতায, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1061.  118 তভা িিফতী , ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1062.  111 ঔারদজা অিায, কৃরল রযংখ্যান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1063.  288 রভাছাঃ তানরজয়াতুর হুনা, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1064.  172 তাজরযন অিায, ঈরিদ রযাকতিফ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1065.  453 রভাঃ রপাত াান, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1066.  
1249 

রররনা াযবীন, রপারযজ ম্যালনটলভন্ট রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1067.  657 রঔ ারদয়া রভৌ, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1068.  165 রভাঃ নারফ অলভদ ঔান, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1069.  
1234 

াযরভন অিায যীা, রপরজররজ এন্ড পাভ থালওাররজ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1070.  1786 জাপরযন অওতায, এলগ্রালটওলনাররজ রডররিন রফবাক, খুরনা রফরশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

1071.  804 রভাছাঃ নারজয়া অওতায, প্যাথররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1072.  434 যনও জাান, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1073.  767 তাব্দী যায়, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1074.  200 রভাঃ ারন অরভ,ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1075.  1519 তারফয়া রফনলত ান, কৃরল থ থনীরত  ররর রফবাক,রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1076.  272 ারদয়া অপরযন সুপ্তা, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1077.  114 যাআভা তাফাসুভ, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1078.  376 আযাত জাান ররযন, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1079.  1712 ারদকুন্নাায রঔা, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1080.  419 রভাছাঃ নূয-নাায,কৃরল যায়ন, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1081.  
913 

অরীয়া অরদফা ঔানভ, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক,রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয 

ফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1082.  1026 রভাছা জান্নাত জারওয়া, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1083.  300 রনঈটন িন্দ্র ার, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1084.  803 রভাছাঃ অয়া রফকভ, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়,ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1085.  1709 জাপরযন নাায, ক্র ালয়ন্স এন্ড রটওলনারজী রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1086.  402 ারভভা জান্নাত, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1087.  168 অলয়া ররিওা যত্না, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1088.  361 তানবীনা াযবীন তৃণা ঈরিদ রযাকতি রফবাক,  ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1089.  1696 ানরজদা রভাস্তপা, কৃরলততি  কৃরল ম্প্রাযণ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1090.  595 িরী ফভ থন, রপারযজ রটওলনাররজ রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1091.  358 রভাাম্মদ যাকীফ মুনীপ,াজথারয এন্ড ফলস্ট্রট্রক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1092.  56 জান্নাতুর রপযলদৌ,কৃরলতি রফবাক,  ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1093.  880 রকৌতভ যায়, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1094.  516 ভারযয়া অপলযাজ তভা,পৄড রটওঃ এন্ড গ্রাভীন রল্প রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1095.  
1146 

াইদা অিায জুআ, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, 

কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1096.  
420 

অর-ারযয়ায, রপারযজ রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

 

৫৪,০০০/- 

1097.  1235 রভাঃ আভামুর মুযছারর, এলওায়াওারিায রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি ৫৪,০০০/- 



রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

1098.  211 রভাঃ াভীভ াান,রারি রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1099.  900 যনা াযবীন, কৃরল যায়ন রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1100.  731 রভাঃ অলনায়ায রালন,রি  ারন ব্যফস্থানা রফবাক,ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1101.  1343 সুভা দা, ঈদ্যানতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। ৫৪,০০০/- 

1102.  
1457 

রভাঃ অরজজ অরী, রভরডরন াজথারয এন্ড ফলস্ট্রট্রক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

1103.  197 রভাছা: ালজদা অওতায আরত, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1104.  163 রভাঃ আয়ারন রঔ, প্যাযাাআটররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1105.  912 রভাছাঃ অয়া অওতায, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয,ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1106.  1047 নয জা যায়, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1107.  1503 অরঔ ার, এনাটরভ এন্ড রলটাররজ রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1108.  280 ঙ্গী যওায ান্তা,ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1109.  946 রভাঃ জরয ঈরিন রুলফর,রারি রফজ্ঞান রফবাক,রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয,ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

1110.  100 নারপা জাভান, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1111.  839 রভাঃ আভযান রালন, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1112.  486 রুরফনা ঔাতুন, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1113.  105 াীনুয তারনয়া, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1114.  502 ভারজথয়া অপলযাজ, এনাটরভ এন্ড রলস্ট্াররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1115.  297 আয়ারভন অযা, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1116.  700 রভাছা: যরভা অপরযন, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1117.  495 নন্দা ফড়ুয়া, ভাআলক্রাফায়ররজ এন্ড াআলডারজন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1118.  508 রভাঃ জারদ াান,ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং  ৫৪,০০০/- 

1119.  440 রভাস্তারপজুয যভান ভূঞা, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1120.  227 রভাছাঃ রযাভানা অপলযাজ,শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1121.  481 তভা, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1122.  368 রভাঃ রভলদী াান, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1123.  107 রভাাঃ ীভা অিায, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1124.  435 রভাছাঃ রযনা ঔাতুন,কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1125.  170 ভারজথয়া অিায, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1126.  113 ারফা সুরতানা রাভা, ভাআলক্রাফালয়ারজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1127.  893 রররনা অিায, ঈদ্যানতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1128.  1763 সুরভ ঔাতুন, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1129.  
1831 

রভা: ঈজ্জ্বর রালন,  প্রাণী ঈৎাদন  ব্যফস্থানা রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1130.  
1187 

নারফরা আয়ারভন, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1131.  621 অরযপা অিায, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1132.  459 মুভতাীনা আরাভ, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1133.  387 ারফনা আয়ারভন, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1134.  790 রযনা অিায ,রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1135.  164 রয়া রদ, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1136.  477 অয এভ. পয়ার,কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1137.  934 ানরজদা অঔতায, ঈদ্যানতি  রফবাক, রলযফাংরা কৃরলরফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1138.  
1387 

রভজানুয যভান, রভরডরন এন্ড াজথারয রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1139.  425 রভাছা: সুভাআয়া ঔাতুন, পাভ থালওাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং  ৫৪,০০০/- 

1140.  
1103 

যারপয়া আরাভ রযমু, ঈদ্যানতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, 

কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1141.  103 ওাভরুন নাায,কৃরল থ থনীরত ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1142.  763 মুাম্মদ াআপৄয যভান রজলনটিও এন্ড িান্ট রব্ররডং রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1143.  814 রভাঃ ভাসুদ যানা,রুযার রাররজী, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 



1144.  933 আরভতা অিায রারনয়া,ঈদ্যানতি  রফবাক,রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1145.  704 পারযয়া আয়ারভন, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1146.  382 তারনয়া সুরতানা,ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1147.  148 তানরজনা অিায,রারি রফজ্ঞান রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1148.  185 রভাছা: তাভান্না সুরতানা কৃরলতি রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1149.  446 তানুপা ওরযভ ঝুমুয,রযলফ রফজ্ঞান রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1150.  1747 রভাছা: জাপরযন অরভ, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1151.  464 রভাাম্মদ াভাদ ঈরিন কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1152.  782 রভাঃ রভাযলদ অর ভামুদ কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1153.  447 রজযীনা রজরযন, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1154.  451 অরজজা াযরভন, রপারযজ ম্যালনজম্যান্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1155.  916 প্রদী কুভায যায়, ঈরিদ রযাকতি  রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1156.  
911 

নাফীরা নাযজী, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা 

নকয, ঢাওা। 

৫৪,০০০/- 

1157.  415 অরযপ রালন ারন, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1158.  534 অপরযনা যভান, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1159.  180 াফরযনা রফনলত যীদ, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1160.  978 পারতভা পাযানা, ওীটতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1161.  445 যিন িন্দ্র দা, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1162.  744 রযারজনা অিায, এলগ্রাপলযরি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1163.  871 াভীভ অযা সুরভ, ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1164.  458 ভাবুফা রনকায, এযালওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1165.  770 এআি.এভ.জাভলদ অজাদ,ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক,ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়,ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1166.  810 রুরফয়া অিায, কৃরল ব্যফা  রফণন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1167.  892 রভলরুন রনছা লুফনা, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1168.  905 নুযজাান রথী, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1169.  
1188 

রপ্রয়াংওা াা, বৃরি,ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1170.  675 অরপয়া জাান, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1171.  863 রজরনথ অপরযন, এলগ্রানরভ রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1172.  
1652 

সুভাআয়া াযীন, রঈম্যান রনরট্রন এন্ড ডালয়লটটিক্স রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  

৫৪,০০০/- 

1173.  250 রযালওয়া ঔাতুন, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1174.  1650 রভাা: ররযনা অিায, ওীটতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

1175.  822 াআপৄিা ভয নারপ, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1176.  774 রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1177.  811 রভলরুলন্না াওী, কৃরল থ থংস্থান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1178.  191 আয়াভীন অরী, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1179.  1082 জান্নাতুর রপযলদৌ, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1180.  
793 

রভাঃ রভাস্তপা অরী াান, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1181.  421 পাযজানা অিায ,ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1182.  490 রভাঃ রভাাআরভনুর আরাভ, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1183.  
1429 

রভাঃ ফালয়জীদ রফাস্তাভী, রভরডরন এন্ড াজথাযী রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1184.  375 তারনয়া সুরতানা, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1185.  108 ভভতাজ রফকভ,কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1186.  296 ারভা অিায ,ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1187.  450 াীন রয়াভ, এলওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1188.  1009 আযাত জাান সুআটি, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1189.  270 ান্তা রকারদায, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1190.  21 এনামুর ওরফয, পর ঈরিদ রফজ্ঞান, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 



1191.  876 াযরভন পালতভা, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1192.  
106 

ঈলম্ম রদা যভজান, রপারযজ ফালয়ারজী এন্ড রজলনটিক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1193.  1819 ারভয়া রজরভন, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1194.  1825 নারদা সুরতানা, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1195.  460 অরতকুর ও,কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1196.  4 রভাাযযাত জাান, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1197.  22 সুব্রত কুভায রািায, কৃরল ম্প্রাযণ  কৃরল রক্ষা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1198.  312 রভাছা: সুফন থা অিায, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1199.  
952 

রভনাজ যভান, এরগ্ররফজলন এন্ড ভালওথটিং রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা 

নকয, ঢাওা। 

৫৪,০০০/- 

1200.  1770 াজ্জাদ রালন, এপ. এভ. অয. টি রডররিন, খুরনা রফরশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

1201.  
587 

মৄফাআদা পাযজানা ও, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড াআরজন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1202.  178 পয়ার আরাভ, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়,ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1203.  1759 অরপা অিায, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1204.  596 জুফাআদা মুতাযী নারদয়া, এলওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1205.  401 রভাঃ ফদরুলিাজা, পর ঈরিদ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1206.  775 রযপাত অযা রপযলদৌ রভৌযী, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1207.  337 রভাঃ ারভদুয যভান, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1208.  812 সুভী রপলদৌী স্বণ থা, কৃরল ব্যফা  রফণন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1209.  930 ভীয রযপাত জাান ঈলা, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1210.  1006 মুাম্মদ অব্দুর ভান্নান, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1211.  1054 তাভান্না আয়ারভন, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1212.  373 রভাছা: ারফা অিায সুযবী, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1213.  316 শুভ্র শুত্র ধয, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1214.  1684 রাফনী াা, কৃরলতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

1215.  115 অআযীন অিায, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1216.  664 পাানা তার রতজা, গ্রাভীণ ভাজরফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1217.  359 ঔালরদ ভামুদ সুজন, রপরজররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1218.  101 রজরভন অিায, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1219.  217 রভাঃ রপকুর আরাভ, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1220.  471 অতাফসুভ অপরযন রজর, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1221.  877 অপলযাজা, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1222.  1264 এররনা যািী, ওীট তি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয ৫৪,০০০/- 

1223.  
1796 

ারফা আরাভ, রপারযজ এন্ড রভরযন াআন্স রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

1224.  190 ওাভরুন্নাায,ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1225.  867 াররন অরওফ, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1226.  
950 

রভাঃ ভাপৄজ ঈিা ালটায়াযী, যারনলভর রনঈরট্রন, রজলনটিক্স এন্ড রব্ররডং রফবাক, রলযফাংরা 

কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। 

৫৪,০০০/- 

1227.  1162 ভাদৄযী রদফনাথ, ঈদ্যানতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1228.  
1439 

রজরনয়া রপযলদৌ, রপ ফালয়াররজ  ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1229.  1718 নয জা দা, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1230.  119 রভাঃ রপলযাজ অরভ, পাভ থালওারজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1231.  
1152 

ঈলম্ম ারভা,ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, 

কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1232.  374 অিা অন রনা, পৄড আরিরনয়ারযং রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1233.  
404 

অপানা রমু, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

 

৫৪,০০০/- 

1234.  1159 াঞ্চারী িক্রফতী, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক,ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল ৫৪,০০০/- 



রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

1235.  
1210 

াযরভন অরভ, প্যালথাফালয়াররজ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1236.  535 রভাঃ ারযয়ায ওরফয, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1237.  721 রভাঃ রপলযাজ া, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1238.  1598 ফনানী বট্টািাম থ রতরথ, এলগ্রানরভ এন্ড াড় এরগ্রওারিায রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1239.  
1415 

রভাযলদা রফকভ, এিাআড পৄড াআন্স এন্ড রনঈরট্রন, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1240.  1475 রুহুর অরভন,  ওীটতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,  রদনাজপুয ৫৪,০০০/- 

1241.  1528 লুৎপৄলন্নছা সুরভ, জরজ ম্পদ ব্যফস্থানা রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1242.  929 রভাঃ যরওবুজ্জাভান, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরলরফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1243.  
1310 

রভাছা: ারদয়া পাযজানা, রওৌররতি ঈরিদ প্রজনন রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1244.  
1809 

রদররুফা অিায, পৄড রটওলনাররও এন্ড রনঈরট্রয়া াআন্স রফবাক, ভারানা বাানী রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টাঙ্গাআর 

৫৪,০০০/- 

1245.  147 রভাঃ অর আভযান াান, িান্ট প্যাথররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1246.  430 রভাা: ানরজদা যরদ ীভা, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1247.  622 রস্দগ্ধা ঔাতুন, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1248.  130 রনরথয়া অপরযন রীনা, শু পুরি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1249.  861 নারফরা াান, এলগ্রানরভ রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1250.  
1471 

রভাঃ নারয ঈরিন, রপারযজ রটওলনাররজ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

1251.  800 তারনয়া সুরতানা, পাভ থালওাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1252.  281 রভাঃ অরযপৄজ্জাভান, এলওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1253.  507 রভাঃ রুহুর অরভন রযয়াদ, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1254.  503 রাবন যওায, এযালওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1255.  
1699 

অযা মুভতারনা যারি, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, 

যাজাী 

৫৪,০০০/- 

1256.  816 রজরনয়া অপান, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা  ৫৪,০০০/- 

1257.  894 রঔা অিায, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1258.  
1024 

রভাছাঃ আভাত ারদয়া অলভদ, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1259.  234 ওাজী ঔাররদ আফলন ঔররর, রপরজররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1260.  
1104 

নাজনীন অিায মুন্না, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয, 

৫৪,০০০/- 

1261.  32 রভাঃ াআপৄর আরাভ, রজলনটিক্স এন্ড িযান্ট রব্ররডং রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1262.  131 রভাঃ অরযপৄর আরাভ, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1263.  
1208 

রভজথা রজনাত অিায রনাত, ঈদ্যানতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1264.  
1485 

রভাছাঃ তাভান্না রপলদৌ, কৃরলতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,  

রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

1265.  193 নুযাত জওাান মুনা, প্যাযাভাআলটাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1266.  
188 

অআনুন নাায তানা, পাভ থ িাওিায এন্ড এনবায়যনলভন্টার রফবাক, ফাংরালদ কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1267.  1728 অপছানা অওতায, রবলটরযনারয এন্ড এরনলভর ালয়ন্স রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1268.  229 রভাছা: জারওয়া সুরতানা, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1269.  801 রভাঃ স্বাধীন আফলন অরী াঠান, কৃরল রি  মন্ত্র রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1270.  850 মুরনযা আয়ারভন ররজা, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1271.  
1213 

ভামুদা রফনলত ভনসুয, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1272.  219 ঔারদজা-তুত-তারযা, এযারনলভর রব্ররডং এন্ড রজলনটিও রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1273.  417 রভাঃ রদলরায়ায রালন, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 



1274.  
1106 

ঈরভ থ যানী াা, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1275.  
764 

রভাঃ অব্দুয যভান-অর-ভামুন, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1276.  891 এযানী াযবীন, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1277.  
663 

রভাছাঃ রভালরভা নারযন ভরনলা, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1278.  161 যালর যানা, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1279.  466 সুলভয় রবৌরভও, রজলনটিক্স িান্ট রব্ররডং রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1280.  899 রভাছাঃ ফদরুন নাায, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1281.  1688 ণ থাদা দা কৃরলতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী ৫৪,০০০/- 

1282.  412 রভাা. ভাওসুদা অিায, রপারযজ ম্যালনজম্যান্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1283.  456 অআনুন নুযাত, কৃরল থ থ ংস্থান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1284.  277 রভাঃ রররভ ঈরিন, পাম্যালওাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1285.  
1095 

ারভয়া অিায, ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1286.  
926 

রভাছাঃ অভাঈর হুনা, ঈরিদ রযাকতি  রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা 

নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1287.  381 রভাঃ রাাক, াজথারয এফং ফলস্ট্রট্রক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1288.  51 রভাছাঃ মুরপওা রফকভ, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1289.  389 আযাত জাান সুফা, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1290.  393 র াা, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1291.  500 রভাঃ ারপঈর আরাভ, রভরডরন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1292.  887 ভাছুভা অিায রজরনয়া, যালওায়া ওারিায রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1293.  
1231 

ারদয়া সুরতানা, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1294.  
1437 

নারপ নায়ায তাভরজ, ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

৫৪,০০০/- 

1295.  271 রভলরুননাায রনশু, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1296.  
1096 

রভাঃ রাানুয যভান, কৃরল ফন  রযলফ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1297.  397 রভাঃ অব্দুর ওালদয রঔ, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1298.  844 রভাঃ জীভ ঈরিন, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1299.  
1307 

অঞ্জুভান অযা অবা, রপারযজ রটওলনাররজ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1300.  1727 তানুফা াদী ভারুপা, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1301.  109 রংওী দা, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদকৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1302.  818 রভাছাঃ াযরভন অিায, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1303.  
1220 

ভাবুফা রভরুন, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1304.  776 পয়ার অভদ তালুওদায, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1305.  1730 রভাঃ অবু ফক্কয ররিও, রবলটরযনারয এন্ড এরনলভর ালয়ন্স রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1306.  797 অরতকুর ও, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1307.  735 ভামুদা অওতায, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1308.  427 নাইভা আরাভ বৃরি, পাভ থালওাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং৩ ৫৪,০০০/- 

1309.  
1678 

ীরা ঢারী, ফালয়ালওলভরি এন্ড পৄড এনারাআর রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

1310.  791 অজরভযা জাান অআরযন, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1311.  833 রভাঃ রভলদী জাান, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1312.  
942 

ইরলতা অিায, এরগ্রওারিাযার রফাটারন, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। 

 

৫৪,০০০/- 

1313.  1120 রভাঃ নুয অরভন মুকুর, রওায়াওারিায ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, ৫৪,০০০/- 



কাজীপুয। 

1314.  383 যারপয়া যরপও, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1315.  432 রভাঃ অর-অরভন-রালন, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1316.  974 রভাঃ অরী রুলফর, কৃরলতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1317.  487 রভাঃ ভাজায-ঈর-আরাভ ম্রাট, রওায়াওারিায  ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1318.  
1486 

রভাছাঃ তারভনা অওতায, রপরজলরারজ এন্ড পাভ থালওাররজ, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,  রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

1319.  
1091 

মুররভা অিায ররভা, যাকুয়াওারিায রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1320.  963 ররটা রফশ্বা, রারি রফজ্ঞান  রফবাক,  রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1321.  
1059 

রভাঃ তারযকুর আরাভ, শু ঈৎাদন  ব্যফস্থানা রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1322.  
1294 

আভাত অযা ারভা, ঈদ্যানতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1323.  
1479 

ারওা প্সযী, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,  

রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

1324.  
497 

এ. এ. এভ নাজমুর ও, ীড ালয়ন্স এন্ড রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1325.  
961 

পারৃনী দাদও, এরনম্যার রপ্রাডাওন এন্ড ম্যালনজলভন্ট রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলয ফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1326.  
1243 

রঔাওন িন্দ্র ভন্ত, কৃরল প্রলওৌর রফবা, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1327.  928 রভাাম্মদ রালর, ঈদ্যানতি  রফবাক, রলযফাংরা কৃরলরফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1328.  1183 ারভয়া ও রফন্তু, ঈরিদ রফদ্যা রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1329.  132 অওা রফশ্বা, পর ঈরিদ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1330.  364 নারযন অযা ঔন্দওায, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1331.  448 রভাঃ জাওারযয়া রালন, রপরজররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1332.  772 াানা ঔাতুন রফাা, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1333.  
1377 

রভাছাম্মৎ নুযাত জাান, পৄড ালয়ন্স এন্ড রটওলনাররজ, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1334.  
964 

তারভনা রওদায, ণুজীফ রফদ্যা  যজীফফ রফদ্যা রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলয ফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1335.  
1186 

রভাঃ যরফঈর আরাভ, ঈরিদ রযাকতি রফবাক,ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1336.  1622 রভাঃ রভলদী াান, ভৎস্য প্রমৄরি  ভান রনয়ন্ত্রণ  রফবাক,রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1337.  228 তারযভা ঔাতুন রদনায, রডআরয রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1338. 1097 ািাভ রালন, কৃরলতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1339.  357 রভাঃ সুভন রভয়া, রপরজররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1340.  243 রযয়া রদ, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1341.  864 নারজয়া তানীভ, এলগ্রানরভ রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1342.  
1425 

তহুযা ঔানভ মুনমুন, ণুজীফ এন্ড রবলটরযনারয াফররও ররথ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  

এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1343.  1605 অরপয়া অরী অলয়া, এলগ্রানরভ এন্ড ায এরগ্রওারিায রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1344.  1601 রকৌযফ রিৌদৄযী, ভৎস্য জীরফদ্যা  রওৌররতি রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1345.  431 াভসুলিাা রয়া, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1346.  545 রভাঃ যালদ আওফার রযন, শু পুরি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1347.  584 রভাছা: াভীভা অিায, রি  ারন ব্যফস্থানা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1348.  1824 রভাঃ ফাবুর রভয়া, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1349.  1169 বুনানী অিায, এলগ্রা প্রলরং রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1350.  
1221 

রভাঃ অরযপৄর আরাভ, রজলনটিক্স এন্ড রপ রব্ররডং রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1351.  630 রভাঃ াদাওাতুর ফারয, রডআরয রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 



1352.  
1051 

ারদয়া অপলযাজ, কৃরল ম্প্রাযণ  আনপযলভন রলস্ট্ভ রফবাক, রলযফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1353.  
1171 

রভাছাঃ রযাজুভ ভরনযা, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1354.  273 রভাঃ অরযপৄর আরাভ, এিাআড রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1355.  561 তানরজন তাভান্না মুমু, প্যাথররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1356.  831 তানরজনা রফফী, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1357.  1591 টুম্পা দি, কৃরল থ থংস্থান  ব্যাংরওং রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1358.  895 তারভনা অলভদ, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1359.  1689 প্ররতবা মুনজায়াত রনাবা, কৃরলতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

1360.  
1351 

নুযাত সুরতানা, এিাআড রওলভরি এন্ড রওরভওযার রটওলনাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  

এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1361.  
924 

সুযাআয়া তারভদা ছন্দা, ঈরিদ রযাকতি  রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা 

নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1362.  932 াভসুন্নাায রযনী, ঈদ্যানতি  রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1363.  
1090 

সুরতানা যারজয়া, রপারযজ ভালয়াররজ এন্ড যাকুয়াটিও রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান 

কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয, 

৫৪,০০০/- 

1364.  
1150 

ারদয়া অপরযন প্রারন্ত, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1365.  1181 অরতয়া ঔান,ওীটতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা,কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1366.  
1498 

তারনয়া অিায, রপারযজ রটওলনাররজ এন্ড রওায়াররটি রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

টিরাকড়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

1367.  574 রতরথ যায়, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1368.  47 রভাঃ ভরনরুজ্জাভান, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1369.  
1118 

পারযয়া অপরযন, রপারযজ রটওলনাররজ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1370.  799 পারভা অিায, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড াআরজন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1371.  
1197 

নারযন সুরতানা, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1372.  324 ফন থশ্রী যওায, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1373.  532 রফপুর িন্দ্র যায়, রারি রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1374.  1687 রভাা: তারনয়া অিায, রযাকতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

1375.  1199 ভারুপা জাান, ওীটতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1376.  
1092 

তারভয়া তাফসুভ, রপারযজ ভালয়াররজ এন্ড যাকুয়াটিও রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  

কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1377.  325 তাজমুন নাায, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1378.  479 ঈলম্ম ানী, কৃরলিি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1379.  927 রভাঃ ভনজুরুর আরাভ, ঈদ্যানতি  রফবাক, রলযফাংরা কৃরলরফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1380.  862 রভাঃ নারয রালন ারন, এলগ্রানরভ রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

1381.  
951 

রভাঃ জালদুর আরাভ, যারনলভর রনঈরট্রন, রজলনটিক্স এন্ড রব্ররডং রফবাক, রলযফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। 

৫৪,০০০/- 

1382.  
1128 

রভাভতাীনা ানাত, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1383. 
1395 

াযরভন জাভান, রডআরয  রারি াআন্স রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1384.  1701 রভাঃ মুঔতায হুাআন, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1385.  626 াদ-অ-অপযীন, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1386.  540 জুথন কুভায যওায, এযালওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1387.  1621 নাজমুর আরাভ, ভৎস্য প্রমৄরি  ভান রনয়ন্ত্রণ  রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1388.  
1635 

ারদয়া রভরর, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  

 

৫৪,০০০/- 

1389.  1658 অবু রালয়ফ রভাঃ রতৌরদুজ্জাভান, ওরভঈরনটি ররথ এন্ড াআলজন রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  ৫৪,০০০/- 



প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  

1390.  187 যারজয়া অওতায ওরর, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1391.  247 তযরজৎ ার, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1392.  947 রভাঃ াভীভ অলভদ, জীফ প্রমৄরি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

1393.  136 রজ.এ.ান, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1394.  906 রুরফনা তানীন, ঈরিদ রযাকতি  রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1395.  
1398 

ওণা রধওাযী, এরনম্যার াআন্স এন্ড রনঈরট্রন রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1396.  55 ংকীতা যওায, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1397.  1814 পারযা অরপয়া ফরন্ন, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1398.  332 ভারযয়া রফকভ, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1399.  1039 িালভরী অওতায, কৃরল ঈরিদরফদ্যা রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1400.  
1270 

াযাফান তহুযা, রভরডরন াজথাযী এন্ড ফলস্ট্রিক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1401.  
1421 

ররযন সুরতানা মুরন্ন, রপারযজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, 

িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1402.  384 রযপাত জাান, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1403.  550 রও এভ নাজমুর, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1404.  98 তারযভা অিায, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1405.  857 তানরজন রিৌদৄরয, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1406.  908 ওারনজ াযরভন, কৃরলতি  রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

1407.  
1799 

নারদ সুরতানা, রপারযজ এন্ড রভরযন াআন্স রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

1408.  817 অনতাযা অরনওা রওয়া, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1409.  517 তানরজনা রভলযীন মুন, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1410.  560 ারয়া ঔাতুন, এনাটরভ এন্ড রস্ট্ররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1411.  552 রায়রাতুর ওারনজ পালতভা, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1412.  257 রভাঃ াজাভার, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1413.  855 তাভান্না অিায, ঈদ্যানতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1414.  940 মুররভা জাান রুরনয়া,কৃরলতি রফবাক রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

1415.  
1040 

রভাঃ জারওয রালন, কৃরল ঈরিদ রফদ্যা রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, 

ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1416.  341 ারদয়া অপরযন এযারন, াজথারয রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1417.  1524 রকৌতভ ার, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান  রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1418.  
1391 

রভাঃ রযদুয়ান াা, রপরজররজ, ফালয়ালওরভরি এন্ড পাভ থালওাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী 

 এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1419.  
1396 

পাযজানা রপযলদৌ রযাজী, এনাটরভ এন্ড রলিাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1420.  1570 পঔরুর আরাভ, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান  রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1421.  
1514 

রভাঃ যলিয রালন, রওাস্ট্ার  রভরযন রপারযজ  রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, 

রলরট 

৫৪,০০০/- 

1422.  546 রভাঃ যাাত অভদ হৃদয়, শু পুরি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1423.  1157 নারদা অিায, ঈদ্যানতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1424.  1675 অয়া রফকভ, পুরি  ঔাদ্য রফজ্ঞান, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

1425.  1834 রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান, রপরজররজ রফবাক, রলরট রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1426.  1508 অরভনা ানরজদা, কৃরল রযংখ্যান রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1427.  
1206 

নুযাত জাান, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, 

কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1428.  1473 রদর অপলযাজ, ঈদ্যানতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয ৫৪,০০০/- 

1429.  
559 

ায়যা তারনন ভী, রভরডরন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

 

৫৪,০০০/- 

1430.  815 নারদা রফনলত য়াাফ তন্নী, কৃরল ব্যফা  রফণন, কৃরল থ থনীরত  গ্রাভীন ভাজরফজ্ঞান, ৫৪,০০০/- 



ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

1431.  1595 রভাঃ আঈসুপ ঔান, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1432.  110 সুরম্মতা রনা, কৃরল থ থ ংস্থান, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1433.  1078 শ্যাভরী অঔতায, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1434.  
1194 

ভামুদা ভাররা আয়ারভন, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1435.  
1272 

রভাঃ অান াফীফ,প্যাথররজ এন্ড প্যাযাাআলটাররজ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1436.  625 ারভভা অযাপী, এলওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1437.  727 রভাছা: পালতভা ঔাতুন, রপারযজ ম্যালনজম্যান্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1438.  1571 াঅরভ, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান  রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট। ৫৪,০০০/- 

1439.  
1110 

অবু ফওয ররিও, রপারযজ ফালয়াররজ এফং এযালওায়াটি এনবায়যনলভন্ট রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ 

মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1440.  284 নারপা আয়ারভন তাভান্না, াজথারয  ওস্ট্রট্রক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1441.  442 প্রলনরজত কুভায যায়, এলওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1442.  533 জান্নাতুর নাইভ, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1443.  
1347 

ঈলম্ম কুরসুভ, রভরডরন াজথাযী এন্ড ফলস্ট্রট্রক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1444.  269 অরফদা ঔানভ সফাঔী, াজথারয এন্ড ফলস্ট্রট্রক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1445.  
1526 

কাজী তরভজ ঈরিন, এরগ্রওারিায ওনস্ট্াওন এন্ড এনবায়যনলভন্টার আরিরনয়ারযং রফবাক, 

রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

1446.  588 রযাজুভ ভরনযা, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1447.  
1145 

াযরভন রপা, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, 

কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1448.  
1177 

রযনুভা তাযান্নুভ রপা, কৃরলতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1449.  
1656 

আযাত জাান অন্নী, ওরভঈরনটি ররথ এন্ড াআলজন রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  

৫৪,০০০/- 

1450.  48 িফ-সফশ্য, পাভ থালওারজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1451.  661 ায়া আরাভ, গ্রাভীণ ভাজরফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1452.  
1308 

রভাছা: ারভা ভাসুদা, রওৌররতি ঈরিদ প্রজনন রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1453.  210 রযলজায়ানা ওরযভ হুভায়যা, িান্ট প্যাথররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1454.  1012 মুনমুন অিায, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1455.  
1202 

তাররভা অিায ররিওা, ওীটতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1456.  
1203 

ায়ভা তাীন নীযা, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1457.  
1204 

রাভায়যা ভাী, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, 

কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1458.  
1292 

লুৎপৄন নাায, পর াযীযতি  রযলফ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1459.  
1402 

ওাভরুন নাায মুিা, রপরজওযার এন্ড রভথলভটিওযার াআন্স রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  

এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1460.  671 রুফাআয়াত াযরভন অরুনা, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1461.  303 ঈভান করন, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1462.  
1079 

রভাঃ আয়াকুফ অরী, নুজীফরফদ্যা  যজীফরফদ্যা রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1463.  
1121 

তানফীয অান, রপারযজ রটওলনাররজ ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, 

কাজীপুয। 

 

৫৪,০০০/- 

1464.  1224 অরকুয যভান,কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল ৫৪,০০০/- 



রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

1465.  562 নফনীতা যওায তন্বী,রভরডরন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1466.  1619 রূ ভর তুরযন,কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান  রফবাক,রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1467.  
1245 

রুওাআয়া অিায রুমু, এযালওায়াওারিায, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1468.  522 াযরভন সুরতানা আরা, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1469.  828 রযাজুভ ভরনযা, ঈদ্যানতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1470.  
1401 

ঈলম্ম কুরসুভ, রবলটরযনারয রভরডরন রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

৫৪,০০০/- 

1471.  122 রনাজ মুন্নাপ রিৌদৄযী,ওীটতি রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1472.  156 রভাঃ ঔালদমুর আরাভ ওীটতি রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1473.  483 রভৌরয তারনয়া রভৌ,কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1474.  59 পাযানা নাজনীন,রথরযলজলনারজী, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1475.  
1348 

অরযপা াযবীন, রভরডরন াজথাযী এন্ড ফলিরট্রক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1476.  149 রভাছা: অয়া ররিওা,রপারযজ রভলনজম্যান্ট রফবাক,ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1477.  882 নুযাত জাান রওয়া, কৃরলতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

1478.  463 তানুবা ঔানভ রারভয়া,ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1479.  1604 অলয়া ররিওা তরন্ন,ওীটতি রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1480.  
1238 

রভাঃ রররভ প্রধান,রভরডরন াজথাযী এন্ড ফলস্ট্রট্রক্স,াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1481.  
1285 

রভাফালশ্বয অলভদ যালদী, রভরডরন াজথাযী এন্ড ফলস্ট্টিক্স রফবাক,াজী রভাাম্মদ দালন 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1482.  
1830 

অরযপা অিায মুিা, নুজীফরফদ্যা  যজীফীরফদ্যা রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1483.  365 াভসুন নাায,কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1484.  1682 াযরভন অিায, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক,টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

1485.  579 রভাঃ তানবীরুর আরাভ াআমুন, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং  ৫৪,০০০/- 

1486.  265 াযা সতপৄন্নাায,রপরজঈররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1487.  1075 ভাপৄজা ঔানভ, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1488.  268 অব্দুিা অর রভালভন বুজ, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড াআরজন, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1489.  378 আরতয়াও অলভদ,কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1490.  422 ওাায জাান রভতু,রযলফ রফজ্ঞান রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1491.  
1173 

াম্মাদুিা অর ভাসুও, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1492.  
1233 

রতাযা অওতায রতু,রপরজররজ এন্ড পাভ থালওাররজ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1493.  
1381 

রঞ্চতা যানী ার,ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড রবলটরযনারয াফররও ররথ রফবাক, িট্টগ্রাভ 

রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1494.  319 রভাঃ রজাদ,ওীটতি রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1495.  392 রভাঃ রতৌরদুয যভান রভরন কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1496.  693 ানরজদা তাফাসুভ, কৃরল থ থনীরত রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1497.  225 এভ.এভ. ভাাবুফ অরভ,ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1498.  1698 রভাাঃ নারদা ররিওা, কৃরলতি  কৃরল ম্প্রাযন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1499.  1083 ছাআলয়যদা রদর ছাররন, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1500.  921 রভাঃ ভাজারুর আরাভ, কৃরলতি  রফবাক রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

1501.  
1442 

রভাঃ পঔরুরিন, রপারযজ রযলাল থ ম্যালনজলভন্ট,িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

৫৪,০০০/- 

1502.  1523 ফানী কৃষ্ণ রকাস্বাভী,মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1503.  566 পালতভা তুজ রজাযা,কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1504.  293 রভাাম্মদ যরদ অরযপ রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1505.  726 রভাঃ রভাওালিয অরভ নাইভ, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 



1506.  972 রারনয়া অিায, কৃরল ঈরিদ রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1507.  408 রনাত ারফারফর, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1508.  569 যারজফ যওায, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1509.  716 রভাঃ রপকুয যভান, এযাকুয়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1510.  860 রভাছাঃ ারওয়াযা আরাভ, কৃরলতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1511.  
945 

রভাছাঃ াযভীন সুরতানা, কৃরল ম্প্রাযণ  তথ্য রলস্ট্ভ, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয 

ফাংরা নকয, ঢাওা। 

৫৪,০০০/- 

1512.  
1144 

ারওয়া ভারয়াত, রওৌরীতি  ঈরিদ প্রজনন, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1513.  395 দযাথ ফভ থন, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1514.  409 রভাস্তারওভ রফিা মুনইভ, ঈরিদ রযাকতি রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1515.  1697 রভাঃ রকারাভ াযয়ায, রপযারজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1516.  576 রভাছা: জুলরঔা ঔাতুন, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1517.  379 অজভাআন মুতাযী, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1518.  301 এ. এভ. াপপাত রালন ারপ, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1519.  737 রভাছা: ভাজমুন নাায, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1520.  722 রভাঃ অলনায়ায জারদ, এনাটরভ এন্ড রলস্ট্াররজ রফবাক,ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1521.  73 রফ,এভ, ঔালরদ, ঔাদ্য প্রমৄরি  গ্রাভীণ রল্প রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1522.  750 ারদয়া সুরতানা, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1523.  1084 আপপাত াযরভন, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1524.  
563 

রনা রফনলত ারফফ, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড াআরজন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1525.  836 রভারনওা ঔান রথী, ঈদ্যান তি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1526.  1706 অআরযন অওতায, পর ঈরিদ এফং প্রমৄরি রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1527.  915 ওারনজ পালতভা, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1528.  994 খুযরদা ঔাতুন, ঈদ্যানতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1529.  1247 রভাঃ রাবলু রালন, ওীটতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,রদনাজপুয।  ৫৪,০০০/- 

1530.  
1445 

ওাজী যালফয়া অিায, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1531.  
1521 

জান্নাতুর ভায়া তযপদায, কৃরল থ থংস্থান  ব্যাংরওং  রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

টিরাকড়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

1532.  1646 রভাঃ রভজানুয যভান, ঈদ্যানতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী ৫৪,০০০/- 

1533.  571 ন্তয িক্রফতী, ীড ালয়ন্স এন্ড রটওলনাররজ রফবাক,ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1534.  298 অপসুযা রাাআনী রারভয়া, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1535.  843 ররটন িন্দ্র ফভ থন, ঈদ্যানতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1536.  
1360 

ানরজদা অিায, আন্ড্রারিয়ার ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

৫৪,০০০/- 

1537.  1717 রভাঃ তারওন াযলবজ, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1538.  388 রভাঃ জারদ াান, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1539.  141 অরন্নলা অপরযন, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1540.  1537 অবু যালদ রভাঃ ভরওফ, কৃরল যায়ন রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1541.  428 রভাঃ াইদী ওরযভ, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1542.  556 রজযাৎস্দা রফকভ, প্যাযাাআলটাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1543.  
1384 

রভাঃ ওত রালন, পররত যায়ন  যাায়রনও প্রমৄরি রফবাক,িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  

এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1544.  1538 রভাঃ াভীভ অলভদ, রি  ারন ব্যফস্থানা রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1545.  709 রভাঃ ভাবুবুয যভান, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1546.  
1242 

ভরনওা ঔাতুন স্বান থা, ঔাদ্য রফজ্ঞান  পুরি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1547.  1708 জারওরুর, ক্র ালয়ন্স এন্ড রটওলনারজী রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

 

(ক্ররভও নং ১৫৪৮ রথলও ২২৩১ ম থন্ত, ১৫ ভাি থ, ২০১৮ তারযলঔয ভলে) 



1548.  
1388 

রভাঃ ভনজুরুর ও, প্যাথররজ  প্যাযাাআলটাররজ, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1549.  28 ররয যসুর, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1550.  
627 

ভাসুদা ঔাতুন রভৌসুভী, পাভ থ িাওিায এন্ড এনবায়যলভন্টার আরিরনয়ারযং, ফাংরালদ কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1551.  414 রভাঃ রালর যানা, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1552.  723 ভামুদুর ও, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1553.  
1226 

রভাছা: তারভয়া অিায, এনাটরভ এন্ড রলস্ট্াররজ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1554.  
1592 

রভাঃ নুরুর াান, রপারযজ রটওলনাররজ এন্ড রওায়াররটি ওলরার রফবাক, রলরট কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট  

৫৪,০০০/- 

1555.  80 ান অপলযাজ, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1556.  555 রায়রাতুর রপযলদৌ আঁরঔ, রপারযজ রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। ৫৪,০০০/- 

1557.  1050 ংকীতা দা, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1558.  1193 তানরজনা অরভ,ওীটতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয,  ৫৪,০০০/- 

1559.  
1299 

ভভতাজ রফকভ, প্যাথররজ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1560.  526 নারফরা াযরভন তৃলা, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1561.  
970 

নারপ জাান স্বণ থা, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, 

ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1562.  706 ারদকুন নাায, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1563.  329 রভাঃ জারওয রালন, প্যাযাাআলটাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1564.  158 রভাঃ ভাসুভ অব্দুিা, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1565.  160 রঔ ারবুয যভান, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1566.  212 রভাঃ রজফ ওরফযাজ, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1567.  1578 সুরভ দা, পর ঈরিদ রফজ্ঞান  িা ঈৎাদন প্রমৄরি রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1568.  872 নাইভা াফরযন, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1569.  1043 রভাছাঃ ভাপৄজাযা সুরতানা, ওীটতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1570.  
1317 

সুরতানা ভামুদা,  ঈদ্যানতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়,রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1571.  1559 ভারপয়া অিায, রওাস্ট্ার এন্ড রভরযন রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1572.  1643 রভাঃ রভলদী াান, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী ৫৪,০০০/- 

1573.  729 াতী যানী দা, কৃরল ম্প্রাযণ রক্ষা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1574.  752 তালযও অলভদ, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1575.  784 মুন্সী অবু অর রভাাম্মদ রজাদ, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1576.  406 রভাঃ অরকুয যভান, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1577.  
1458 

রনা যানী ার, রডয়রয এন্ড রারি ালয়ন্স, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

1578.  
96 

রাভাআয়া তাফাসুভ রতাপা, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1579.  527 রবরজত রখাল, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1580.  
1147 

জান্নাত অযা প্রীরত, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1581.  84 রভাছাঃ জান্নাতুন ভায়া, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1582.  
1182 

রযজয়ানা ারযন, এলন্টাভররজ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1583.  1568 অজযা ারভা, িান্ট প্যালথাররজ এন্ড রড ালয়ন্স রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1584.  785 ারদয়া রফনলত দরুর, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1585.  823 তানরজনা অিায, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1586.  
917 

যত্না অিায,ঈরিদ রযাকতি  রফবাক রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা 

 

৫৪,০০০/- 

1587.  1413 প্রফীয রদফ, রভরডরন  াজথাযী রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স ৫৪,০০০/- 



রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

1588.  306 রভাঃ যারওফ াান, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1589.  
1112 

আররয়া আফলন ওফীয, রপারযজ রটওলনাররজ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1590.  1832 অরকুয যভান, ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1591.  713 সুরম্মতা ভান্নান, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1592.  1674 যালফয়া অিায, িান্ট প্যাথররজ রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী ৫৪,০০০/- 

1593.  1757 ারওরা আয়ারভন, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1594.  355 াঔায়াত রালন তালযও, রপরজররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1595.  
1435 

রভাঃ রুলফর, এরনলভর াআন্স এন্ড রনঈরট্রন রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1596.  967 রওয়া অিায, কৃরলতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1597.  391 রভাঃ যারওবুর আরাভ, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1598.  746 তারনয়া আয়ারভন, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1599.  1587 নূযজাান আয়ারভন রুনা, প্যাথররজ রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট  ৫৪,০০০/- 

1600.  938 রভাঃ রকারাভ রভাস্তপা, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

1601.  
1161 

রযা যানী বায়ার, ঈদ্যানতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1602.  
878 

সুরিতা ভন্ডর, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা 

নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1603.  
1044 

তভারননা রফনলত যভতুিা, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1604.  1705 রভাাঃ অলয়া ঔাতুন, ক্র ালয়ন্স এন্ড রটওলনারজী রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1605.  
1168 

রুভানা আয়াভীন,ফালয়ালটওলনাররও রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1606.  1085 ফীরথ যাণী রফশ্বা, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1607.  343 ভরনলা রফকভ,শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1608.  203 রভাছা: পারভদা জাান, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1609.  841 রভাঃ নারদুর আরাভ, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1610.  
966 

রফযাত পাযানা এরভ,  পুরি  রওৌররতি এফং প্রজনন রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1611.  
1274 

নুযাত জাান, রভরডরন াজথাযী এন্ড ফলস্ট্রিক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1612.  
1354 

রপ্রয়াংওা যানী নাা, প্যাথররজ  প্যাযাাআলটাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1613.  714 ানরজদা অিায, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1614.  
418 

তানবীয অলভদ, আরযলকন এন্ড য়াটায ম্যালনটলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1615.  
969 

রদফশ্রী ওভ থওায, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয 

ফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1616.  439 ওরনওা জাান, এলওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1617.  
1108 

রতৌরদ রযজা ান, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1618.  786 ভাপৄজা যভান টিা, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1619.  1620 সুনন্দা দি, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান  রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1620.  124 রভাঃ অবু ফক্কয ররিও, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1621.  565 মুনজীযা আয়ারভন, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1622.  1720 ারভা অওতায, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1623.  1094 সুভা যানী রখাল, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1624.  
1817 

অরনওা পাযান রন, টিওথারিায রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

 

৫৪,০০০/- 

1625.  1185 ারভা সুরতানা, প্যাথফালয়াররজ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 



ারনা, কাজীপুয 

1626.  
1251 

এ. এ. এ. জারওঈর াান, ঈরিদ রযাকতি রফবঅক,াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1627.  
1478 

রভাঃ আভরুর অান িাফন, ঔাদ্য, প্রমৄু্রি  প্রলওৌর রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান 

 প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,  রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

1628.  317 যন সুরতানা, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1629.  1623 অরযপর আরাভ,ঔাদ্য রফজ্ঞান  প্রমৄরি আনরস্ট্টিঈট,  রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1630.  1573 ওাভরুন্নাায রভরর, ভৎস্য  প্রমৄরি  ভান রনয়ন্ত্রণ রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1631.  1642 রভাঃ যারঔবুজ্জাভান, ঈদ্যানতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী ৫৪,০০০/- 

1632.  
949 

রভাঃ অঔতারুজ্জাভান,যারনলভর রনঈরট্রন, রজলনটিক্স এন্ড রব্ররডং রফবাক, রলযফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। 

৫৪,০০০/- 

1633.  1055 রভাঃ যরপকুর আরাভ, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1634.  
1311 

রভাছা: নাজমুন নাায, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1635.  40 যাভ িন্দ্র িন্দ, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1636.  117 সুভাআয়া জাান তাভান্না, াজথারয রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1637.  394 রভাঃ রদুর আরাভ, একুয়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1638.  
1140 

রভাঃ ভরনরুজ্জাভান, রি  ারন ব্যফস্থানা, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1639.  711 াআদুন নাায ঔানভ, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1640.  521 রভাঃ াভীভ অর ভামুন, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1641.  886 নুযজাান নীা, ওীট তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1642.  
1380 

রভালপওা যভান ঔান, এযারনলভর াআন্স এন্ড রনঈরট্রন রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  

এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

৫৪,০০০/- 

1643.  667 নজরুর আরাভ, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1644.  600 নুযাত জাান নীররভা, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1645.  
1180 

রভাছা: াফরযনা সুরতানা, ওীটতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1646.  
1356 

ঈলম্ম ফায়দা অরাবী, রপরজওযার এন্ড ম্যাথলভটিওযার াআন্স রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  

এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1647.  1773 প্রলনরজৎ রদফনাথ, এপ. এভ. অয. টি রডররিন রফবাক, খুরনা রফরশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

1648.  519 যত্না াা, কৃরল ম্প্রাযণ রক্ষা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1649.  
1164 

াযরভন অরভ, এলগ্রা প্রলরং রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1650.  
1154 

অপানা আরাভ অা, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1651.  856 যালফয়া যভান, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1652.  
1063 

রভাঃ রদলরায়ায রালন, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1653.  
1303 

িয়রনওা ব্যানাজী, রপারযজ ফালয়াররজ এন্ড রজলনটিক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান 

 প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1654.  
1444 

রভাাম্মদ ভাইন ঈরিন ভামুন, রপারযজ  ম্যালনজলভন্ট রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  

এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1655.  1774 ারয়া াা, এপ.এভ.অয.টি রডররিন রফবাক, খুরনা রফরশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

1656.  1775 তম্ময় ারদায, এপ.এভ.অয.টি রডররিন রফবাক, খুরনা রফরশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

1657.  1776 রভালযপা অিায, এপ.এভ.অয.টি রডররিন রফবাক, খুরনা রফরশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

1658.  240 রনও রধওাযী, ঈরিদ রযাকতিফ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1659.  990 ংকীতা রভস্ত্রী,ঈদ্যানতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1660.  396 ারদয়া াযরভন, াজথারয  ফলস্ট্রট্রক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1661.  
1797 

ায়ভা সুরতানা, রপারযজ এন্ড রভরযন াআন্স রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী। 

৫৪,০০০/- 

1662.  320 রভাপাজ্জর রালন, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক , ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 



1663.  851 এ এভ অফদুিা, শু ারন  রিরওৎা রফদ্যা রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1664.  
1369 

রভলয নারদ, পৄড প্রলরং এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1665.  1617 সুরভ যানী নাথ, রি  ারন ব্যফস্থানা রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1666.  
1657 

সুফণ থা রখাল, ওরভঈরনটি ররথ এন্ড াআলজন রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

টুয়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

1667.  1560 অরহুদা ঔানভ, রওাস্ট্ার এন্ড রভরযন রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1668.  461 রাানা অিায, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1669.  29 রভাঃ অরতপৄয যভান, িযান্ট প্যাথরজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1670.  564 ওায়ায অলভদ, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1671.  371 রজয যায়ান, এলওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1672.  757 রভাঃ সুজন যওায, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1673.  
1262 

রভাছা: াীনুয যভান, ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1674.  1743 নাজমুন নাায, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1675.  310 নারদয়া অপরযন ঊতু, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1676.  1614 লুৎপৄন্নাায যানা, ঈদ্যানতি রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1677.  1019 সুভাআয়া, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1678.  
1427 

তরনভা রপযলদৌী, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড রবলটরযনারয াফররও ররথ রফবাক,িট্টগ্রাভ 

রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

৫৪,০০০/- 

1679.  
1438 

রভথুন দা, ফালয়াররজ  ফালয়ালটওলনাররজ, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1680.  
1443 

াজীদ রভযাফ রৌাদ্যথ, রপারযজ রযলাল থ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  

এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1681.  1497 রর যানী দা, যাকুয়াওারিায  রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1682.  1779 পূজা রফশ্বা, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, খুরনা রফরশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

1683.  
1302 

ঈিভ কুভায যায়, রপারযজ ফালয়াররজ এন্ড রজলনটিক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1684.  
1574 

রভাঃ ভদুদুর াান তারা, পাভ থালওাররজ এন্ড টরক্সলওাররজ রফবাক, রলরট কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

1685.  140 নারভওা িক্রফতী, কৃরল থ থ ংস্থান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1686.  821 ভান্না ারয়া, ঈদ্যান তি-১ রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1687.  
965 

তাভীভ, সুরতানা, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড প্যাযাাআলটাররজ রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1688.  
1477 

অরপয়া পারভদা নারভওা, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

1689.  655 এ.এভ.তানরজভ আওফার, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1690.  
1240 

রভাঃ যালর াযলবন তভার, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1691.  
1660 

ভরন অঔতায, রাি াযলবি রটওলনাররজ এন্ড ভালওথটি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

1692.  873 নুভা রন, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1693.  1544 ঈলম্মারন, কৃরল থ থনীরত  ররর রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যযরয়, রলরট। ৫৪,০০০/- 

1694.  351 জান্নাতুর রপযলদৌ, কৃরল থ থ ংস্থান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1695.  
1163 

রেঁজুরত রদফ জয়ী, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1696.  
1064 

রভাঃ ভামুদুর াান, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1697.  

1289 

রভাঃ আঈসুপ জাীন, পৄড ালয়ন্স এন্ড রনঈরট্রন রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

 

৫৪,০০০/- 

1698.  1795 জাানাযা অঔতায, ররর, রপারযজ এন্ড রভরযন াআন্স রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি ৫৪,০০০/- 



রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী 

1699.  340 রভাঃ যায়ান ওরফয, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1700.  597 যাজীফ িন্দ্র দা, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1701.  547 পারযা রযজা, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1702.  541 রভাঃ ারওফ ঔান, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1703.  
1640 

ভরযয়ভ অিায ররয়া, রঈম্যান রনঈরট্রন এন্ড ডালয়লটটিক্স রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  

৫৪,০০০/- 

1704.  
1099 

ারদা অযপী, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1705.  
1383 

ভারয়াত অওতায, এিাআড পৄড াআন্স এন্ড রনঈরট্রন রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1706.  
1572 

পালতভা নারযন সুরভ, পর ঈরিদ রফজ্ঞান  িা ঈৎাদন প্রমৄরি রফবাক, রলরট কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

1707.  
1080 

মৃত ফভ থন, নুজীফরফদ্যা  যজীফরফদ্যা, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, 

ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1708.  896 অলয়া ররিওা, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1709.  1046 যাজশ্রী যওায, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1710.  230 রতৌরদা রফকভ, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1711.  
372 

ারভদা জান্নাত হুভা, পৄড রটওলনাররজ এন্ড গ্রাভীন রল্প রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1712.  543 রনও তালুওদায, এযালওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1713.  542 রনরথয়া অিায, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1714.  1590 াযরভন অিায, কৃরল থ থনীরত  ররর রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1715.  
1000 

রভাছা: াযরভন অিায রল্পী, ঈদ্যানতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা 

নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1716.  
619 

ারভা অিায সুরভ, রপারযজ ম্যালনজম্যান্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1717.  321 রভাঃ াাফ ঈরিন, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1718.  
1502 

ররযান রালন ঔন্দওায, কৃরল ম্প্রাযণ রক্ষা রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, 

রলরট 

৫৪,০০০/- 

1719.  242 পারভদা অিায, রডআরয রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1720.  
632 

ভভতাজ াযবীন, রপারযজ ফালয়াররজ এন্ড রজলনটিক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1721.  139 লুফনা জাান রনাত, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1722.  253 যালফয়া সুরতানা, ভাআলক্রাফায়ররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1723.  
955 

পালতভা আয়ারভন, এরগ্রওারিাযার রফাটারন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয 

ফাংরা নকয, ঢাওা। 

৫৪,০০০/- 

1724.  1004 ওাজী ভারজদুন নাায, কৃরল যায়ন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1725.  
1014 

াআপৄর আরাভ, এরগ্রওারিাযার রফাটানী রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা 

নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1726.  
1153 

াযা তারনভ, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1727.  87 আপলতঔায নাআভ, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1728.  400 রভাঃ হুভায়ুন ওরফয, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1729.  
1156 

রভাঃ ভাসুদ ওরযভ প্রধান, ঈদ্যানতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1730.  224 জয়শ্রী রজায়াযদায, রওটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1731.  1602 যরভা অিায দীা, রলরট রপরজররজ রফবাক, কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1732.  

1649 

রভাঃ রকয়া ঈরিন, রভরযন রপারযজ এন্ড লনাপ্রারপ রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  

 

৫৪,০০০/- 

1733.  1818 আভযান অলভদ, রজলনটিক্স এন্ড িান্ট রব্ররডং রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 



রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

1734.  255 রভাঃ নাররুর পরযদ, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1735.  551 রভাছাঃ াযাফান তাহুযা, রপারযজ রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1736.  853 রভাঃ রতাপালয়র অলভদ, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1737.  883 ারদয়া অপরযন, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1738.  
962 

াজঙ্গী আফলন, ওরযভ, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড প্যাযাাআলটাররজ রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1739.  287 ানা রনা রভযা, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1740.  548 রভাঃ রভাাআরভনুর আরাভ, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1741.  557 রযলফওা সুরতানা, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড াআরজন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1742.  290 রভাঃ রযজাঈর ও, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1743.  1195 রতজশ্রী িাওভা, ওীটতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1744.  
1357 

উরভ থ যানী রদফী, এিাআড পৄড ালয়ন্স এন্ড রনঈরট্রন রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1745.  36 রভাঃ ওায়ায অর য়যারুপ, ভ থালওারজী, ফাংরালদ কৃ রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1746.  866 স্বন থা রাভ, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1747.  
1314 

ার ারফন িযনী, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1748.  
1389 

রভাাআরভনুর আরাভ, রজলনটিক্স  এরনম্যার রব্ররডং রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1749.  725 অরফদা সুরতানা ররনা, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1750.  1597 রিতা দা সফাঔী, কৃরল রক্ষা  ম্প্রাযণ রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1751.  142 রভাছাঃপাযজানা ও, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1752.  244 রভাছাঃ রযানা াযবীন, ঈৎাদন থ থনীরত রফবাক,ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1753.  837 অরযপৄয যভান, শুারন  শুরিরওৎা রফদ্যা, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1754.  719 অয়া অিায, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1755.  
1268 

রভাঃ যালদ রভাাযযপ, রভরডরন াজথাযী এন্ড ফলস্ট্রিক্স, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1756.  
1300 

রভাঃ অবু ওক্কয ররিও, রপারযজ ফালয়াররজ এন্ড রজলনটিক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1757.  
1436 

জান্নাতুর রপযলদৌ াররন, প্যাথররজ  প্যাযাাআলটাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  

এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1758.  
1074 

রভাঃ ভামুদুর াান ররঔন, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1759.  1496 ইরতা রদফ, কৃরল থ থনীরত  রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1760.  
1139 

রভাঃ াআদুয যভান ঔান, কৃরল প্রলওৌর রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1761.  
1070 

রভাঃ নাজমুর আরাভ রঔ, কৃরল যায়ন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা 

নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1762.  
1791 

রভাঃ ভারুপ রালন, রপারযজ এন্ড রভরযন াআন্স রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

1763.  
1379 

নূয ঈরিন ভামুদ,  রভরযন রয়ারযলাল থ াআন্স, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

৫৪,০০০/- 

1764.  93 রনরথয়া জাান ওান্তা রুভরও, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1765.  254 ভাপৄজা অিায, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1766.  1569 রভতারী দা, িান্ট প্যালথাররজ এন্ড রড ালয়ন্স রফবাক ,রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1767.  1160 নাজভা অিায, ঈদ্যানতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1768.  710 পূজা বরতথয়া, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1769.  
1172 

ভঞ্জুয রভাল থদ, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1770.  468 রভাঃ ভরজদুর ও,,কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1771.  1690 রভাঃ আঈসুপ, যাকুয়াওারিায রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী ৫৪,০০০/- 



1772.  78 ওাভরুন নাায হৃদয়, রপরজরজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1773.  1645 নূযাত জাান, এলগ্রালনারভ রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

1774.  112 রভাছাঃ মুররভা ঔাতুন, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1775.  1725 রভাাঃ তারনয়া ঔাতুন, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1776.  997 রভাঃ জীভ ঈিীন, ঈদ্যানতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1777.  
1451 

রভাছঅঃ ারদয়া অপরযন, ঈদ্যানতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

1778.  252 এ. এভ. যালদুর ও, ঈদ্যাতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1779.  
1192 

স্বাকত অরদতয, রজলনটিক্স এন্ড রপ রব্ররডং রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1780.  936 ভয রফশ্বা, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1781.  998 রভাঃ ভাবুবুয যভান, কৃরল থ থনীরত রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1782.  
1374 

জয় শ্রী ফড়ুয়া জুরর, এরগ্রওারিায আলওালনারভও এন্ড রাার ালয়ন্স রফবাক, িট্টগ্রাভ 

রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

৫৪,০০০/- 

1783.  60 রভাঃ পারুও রালন, পাভ থালওারজী, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1784.  
1073 

অরযপ অলভদ, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1785.  
1061 

রনরথয়া যভান সুভনা, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1786.  
1363 

রপ্রয়াংওা রিৌদৄযী, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড রবলটরযনারয াফররও ররথ রফবাক, িট্টগ্রাভ 

রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1787.  538 রভাা: নাজনীন অিায, রপারযজ রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1788.  528 রভাঃ াজ্জাদুয যভান, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1789.  1513 রৌরভও রদফ, ওীটতি রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1790.  1532 রভাঃ অব্দুর কুদ্দু, রি  ারন ব্যফস্থানা রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট  ৫৪,০০০/- 

1791.  910 তানরজনা যভান, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

1792.  241 রভাছাঃ পারৃনী ও, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1793.  
1102 

রালর যানা, এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন এন্ড রুযার রডলবরলভন্ট রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ 

মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1794.  539 যাতু ভরন রযাভানা, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1795.  399 রভাঃ ভাপৄজুয যভান, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1796.  68 রভাঃ অরজজুর ও, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1797.  1542 পালতভা-তুজ-জহুযা, ঈরিদ রযাকতি  ফীজ রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যযরয়,রলরট। ৫৪,০০০/- 

1798.  781 রনকায সুরতানা রভৌসুভী, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1799.  514 রভাঃ রপয়ায যভান, শু পুরি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1800.  971 ারফা অঔতায,ঈদ্যানতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1801.  
1174 

অাদুজ্জাভান হৃদয়, মৃরিওা রফজ্ঞান, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, 

কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1802.  192 যারপয়া াীন, রি  ারন ব্যফস্থানা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1803.  1594 রভাঃ নাজমুর ও, ফালয়ালওরভরি এন্ড রওরভরি রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট  ৫৪,০০০/- 

1804.  302 রভাাম্মদ নারদ াান, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1805.  
1105 

পাযজানা অিায, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1806.  1175 পারৃনী ঔান, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1807.  64 ঈলম্ম তানরজভা, পর ঈরিদ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1808.  233 রভাঃ অব্দুর-অর-রনাভান, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1809.  266 ানাজ নাজনীন, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1810.  
362 

রভাঃ যারও অান, ীড ালয়ন্স এন্ড রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1811.  1011 রভাঃ আন্তাজুর ও, কৃরল যায়ন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1812.  604 রভাঃ অরকুয যভান, এলওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1813.  553 রদারা ফাও, এযালওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 



1814.  554 রভাঃ রভজফাহুর ওযীভ, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1815.  530 রভাঃ অরতকুজ্জাভান অরতও, শু পুরি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1816.  1586 অভাঈর হুনা, প্যাথররজ রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1817.  328 রভাঃ অর-অরভন, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1818.  
973 

সয়দা জান্নাতুর রপযলদৌ ররা, কৃরলতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, 

ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1819.  
1037 

রভাছা: ারদা অওতায ম্পা, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা 

নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1820.  
1123 

ওাজী  রভাঃ অর রনাভান, রডয়রয এন্ড রারি ালয়ন্স রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান 

কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1821.  5 রভাঃভালজদুর ও, মৃরিওা রফজ্ঞান, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1822.  283 ভরবুয যভান, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1823.  751 রদফশ্রী ভজুভদায াযদা, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1824.  1555 ঐী ালভাভ, ভৎস্য স্বাস্থয ব্যফস্থানা, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1825.  
575 

নারদা জাভান সুরভ, আরযলকন এন্ড য়াটায ব্যফস্থানা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1826.  549 রভাঃ যালদুর আরাভ মুন, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1827.  1558 পাযজানা ঔানভ িাদনী,ভৎস্য িাল রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1828.  918 পারতভাতুলজ্জাযা রাান, রগ্রালনারভ রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1829.  1455 সুফন থা অপরযন, ওীটতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,  রদনাজপুয ৫৪,০০০/- 

1830.  1715 সুরতানা াভীভা রপযলদৌী, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1831.  
578 

রভাঃ রভলপৄজুর আরাভ রপারযজ ফালয়াররজ এন্ড রজলনটিক্স, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1832.  
1430 

রভাঃ অপতাফ ঈিীন, রপরজ, ফালয়া, পাভ থালওাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1833.  577 াযরভন অিায দীনা, রপারযজ ম্যালনজম্যান্ট রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1834.  
1088 

াআপ ঈিীনঔান, ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1835.  849 অরজজা ঔাতুন, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1836.  
982 

জান্নাতুন নাায রপ্রনওী,ঈরিদ যলকাতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, 

ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1837.  
1319 

যরভা ঔাতুন, রপারযজ ফালয়াররজ এন্ড রজলনটিক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1838.  260 রভাঃ হুভায়ন ওরফয,,কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1839.  
1062 

নীররভা যায়, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1840.  1 নীররভা যানী রধওাযী, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1841.  
568 

রযাজুভ ভনীযা রভভ, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড াআরজন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1842.  620 তালনাবা রতা ঈরভ থ রপারযজ ম্যালনজম্যান্ট রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1843.  536 রভাাম্মদ ারদঈজ্জাভান, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1844.  138 রভাঃ রভলদুর আরাভ ,রপরজরজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1845.  
292 

রালন ারযয়ায রপাত, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1846.  
1142 

তাভান্না াযভীন,রজলনটিও  িান্ট রব্ররডং রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1847.  
1322 

রভাঃ রভলদী অরভ, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1848.  
1406 

াররন রপযলদৌ, এরনলভর াআন্স এন্ড রনঈরট্রন রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1849.  
352 

এ.রফ.এভ ঔায়রুর অরভ ঈদ্যাতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

 

৫৪,০০০/- 

1850.  1036 পাযজানা অরভ ভুআয়া, রওৌরতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 



রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

1851.  
1045 

জানান্নাতুর রপযলদৌী, রগ্রওারিাযার রফাটানী রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1852.  
1309 

রভাছা: িাঁদনী ঔাতুন, রওৌররতি ঈরিদ প্রজনন, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1853.  
1170 

ভাসুভা অিায ারদয়া, যালওায়াওারিায ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1854.  
1624 

রভাঃ অরার রালন, ভৎস্য জীফরফদ্যা  রওৌররতি রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

টিরাকড়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

1855.  1543 াযরভন অিায, কৃরল থ থনীরত  ররর রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যযরয়,রলরট। ৫৪,০০০/- 

1856.  323 রভাঃ যারওবুর াান, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1857.  
1313 

রযভা রপযলদৌী ঈরিদ, রযাকতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1858.  
1352 

মুাম্মদ াভসুর অলযরপন, এিাআড পৄড ালয়ন্স এন্ড রনঈরট্রন রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  

এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

৫৪,০০০/- 

1859.  
599 

রভাঃ পজলর যারি, রপারযজ ফালয়াররজ এন্ড রজলনটিক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1860.  573 পাযজানা সুরতানা, রারি রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1861.  1742 তানবীয াান, রবলটরযনারয এন্ড এরনলভর ালয়ন্স রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1862.  931 পালতভা আরাভ ররজা, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1863.  1751 রযলফওা সুরতানা, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন রফবাক,  যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1864.  798 রভাঃ অবু রজাদ, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড াআরজন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1865.  1606 নারযন অওতায, ওীটতি রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1866.  221 ভরঈরিন অম্মদ, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1867.  326 রভাঃ াজারার াঠান সুভন, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1868.  868 অভা রফকভ, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1869.  1733 রুরফনা ঔাতুন, রবলটরযনারয এন্ড এরনলভর ালয়ন্স যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1870.  859 মুাযযত জাান, এলগ্রানরভ রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1871.  1777 পাাদ যভান, এপ. এভ. অয. টি রডররিন রফবাক, খুরনা রফরশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

1872.  678 ভীভ রভাস্তাযীন মুন, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1873.  467 রভাঃ অব্দুয যাজ্জাও রতৌরদ, এটলভাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1874.  1755 ভাবুফা রপযলদৌ, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1875.  345 রভাঃ াইদ াান তালুওদায, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1876.  350 রভৌসুভী ও সুভী, ওীটতি রফবাক. ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1877.  
1654 

রারনয়া অঔতায, রঈম্যান রনরট্রন এন্ড ডালয়লটটিক্স রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  

৫৪,০০০/- 

1878.  795 রভাছাঃ রাআরাতুর রপযলদৌ, ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1879.  806 রভাঃ অান ারফফ, কৃরল নুলদ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1880.  558 রভাছা: সুভাআয়া ঔন্দওায, াজথারয এন্ড ফলস্ট্টিক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1881.  215 রভাছাঃ নুযাত জাভান ফরফ, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1882.  318 রযপাত অরভ জরন, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1883.  
1338 

ায়ভা রযরন িম্পা, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1884.  572 িয় যায়, এগ্রপলযরি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1885.  525 এ. এভ. অরফদ াান, রি  ারন ব্যফস্থানা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1886.  336 রভাঃ অব্দুিা তারয, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1887.  
958 

সয়দা আযাত জাান, মৃরিওা  রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা 

নকয, ঢাওা। 

৫৪,০০০/- 

1888.  1176 রি যায়, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1889.  1200 াআভা সুরতানা, ওীটতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

1890.  1281 লুনা ঔাতুন, কৃরল তি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  ৫৪,০০০/- 

1891.  1615 ারওর অিায, ভৎস্য প্রমৄরি  ভান রনয়ন্ত্রণ রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 



1892.  291 এভ রতৌরদুর আরাভ, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1893.  348 অপানা অঔতায জাান, প্যাথররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1894.  983 রভৌরয ওফীয, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1895.  827 ারভঈর রাাআন রনও, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1896.  835 রভাঃ হুভায়ন ওরফয, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1897.  
1261 

রভাঃ ীদুরআরাভ, এযালওায়াওারিায রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1898.  
1349 

নাজমুন নাায, রভরডরন াজথাযী এন্ড ফলিরট্রক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1899.  
1789 

রভাঃ অরভন ঈিা রা, রপারযজ এন্ড রভরযন াআন্স রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

1900.  248 অওা কুভায রািায, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1901.  580 ভভতাজ জাান তভা, যাকুয়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়,  ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1902.  665 জান্নাতুর রপযদাঈ, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1903.  67 রভাঃ রারাআভান যওায, পাভ থালওারজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1904.  639 অফদুিা অর ভামুদ ভূঞা, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1905.  83 নাজমু ায়াদাত, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1906.  294 রভাঃ জারওয ভামুদ, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1907.  
1165 

রভাঃ রভলদী াান, এলগ্রা প্রলরং রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1908.  1456 স্বন থা অপরযন, ওীটতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,  রদনাজপুয ৫৪,০০০/- 

1909.  
1794 

অব্দুর ভরতন, রপারযজ এন্ড রভরযন াআন্স রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

1910.  1735 রভাঃ য়ালয-ঈর-ও, রবলটরযনারয এন্ড এরনলভর ালয়ন্স রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1911.  1653 রভাঃ াআপৄর অরভ, ওীটতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

1912.  902 মাযীন তারনভ রনরয়, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

1913.  
1227 

রপারী অওতায, রপরজররজ এন্ড পাভ থালওাররজ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1914.  
249 

রভাঃ আযারপর জাান, ীড ালয়ন্স এন্ড রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1915.  1585 ারফনা আয়ারভন, প্যাথররজ রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট  ৫৪,০০০/- 

1916.  
634 

রভাঃ অব্দুর রভান্নাপ, রপারযজ ফালয়াররজ এন্ড রজলনটিক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1917.  1599 রভলদী াান, ভৎস্য  প্রমৄরি  ভান রনয়ন্ত্রণ রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1918.  981 নাছরযন সুরতানা, ঈরিদ যলকাতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1919.  
1134 

তানরজনা আয়াছরভন রযতা, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1920.  
1492 

রভা: রভজফাবুর রালন, রভরডরন াজথাযী যান্ড ফলস্ট্রট্টক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,  রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

1921.  1711 রভাঃ ভামুদুর াান, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1922.  
1806 

রভাঃ অানুর ওরফয, পৄড রটওলনাররও এন্ড রনঈরট্রয়া াআন্স রফবাক, ভারানা বাানী 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টাঙ্গাআর 

৫৪,০০০/- 

1923.  1531 রররনা অিায, রভরডরন রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1924.  1746 ারা ঔাতুন, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

1925.  
1155 

ভরযয়ভ ঔাতুন, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1926.  907 রভাঃ ভাসুদ আফলন অব্দুিা, কৃরলতি  রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

1927.  
1792 

এ, এভ ভয পারুও ফাবু, রপারযজ এন্ড রভরযন াআন্স রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়,রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

1928.  133 তাব্দী ফাও, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1929.  86 রারনয়া অিায রুভী, াজথারয  ফলস্ট্রট্রক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1930.  102 পারুও রালন, শু প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 



1931.  830 রভাঃ যায়ানুর আরাভ, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

1932.  
1275 

এ. এভ ররতপৄয যভান, রভরডরন াজথাযী এন্ড ফলস্ট্রিক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1933.  
629 

ারদয়া তাফাসুভ, রপারযজ ফালয়াররজ এন্ড রজলনটিক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1934.  
1111 

রভাাঃ ভয পারুও, রপারযজ ফালয়াররজ এফং এযালওায়াটি এনবায়যনলভন্ট ফঙ্গফন্ধু রঔ 

মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1935.  
1232 

রভাা: ভরযয়ভ াযবীন, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1936.  1547 রওলায কুভায টিওাদায, জরজ ম্পদ ব্যফস্থানা রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1937.  
1068 

রভাঃ আঈনু অরী রযা, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1938.  
1367 

অরভনা তারভন, রপরজররজ রফবাক, ফালয়ালওরভরি  পাভ থালওাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ 

রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1939.  104 ভাসুভা ফাযী, কৃরল থ থ ংস্থান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1940.  239 পারযা আয়ারভন, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1941.  1086 নূয-আ-জান্নাত, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1942.  
1329 

রভাৎ সুজন আরাভ, রওৌরররতি  ঈিদ প্রজনন রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1943.  492 অনন্দ ার, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1944.  
1138 

জারফদ অর রযয়াদ, কৃরল ফনায়ন  রযলফ, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1945.  307 রভাঃ যাআমুয যভান, এলওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1946.  
1212 

রভাা: সুরভ অিায, ওীটতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, 

কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1947.  
1259 

রজ এভ ওরফরুর ও, রডআযী এন্ড রি ালয়ন্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1948.  
979 

যালফয়া ফযী রযালদরা, ঈরিদ  রযাকতি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, 

ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1949.  
613 

রভাঃ অযাপৄর আরাভ, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড াআরজন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

1950.  
1399 

পাযানা সুরতানা, আন্ড্রারিয়ার ভাআলক্রাফালয়াররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1951.  762 প্রনয় তালুওদায, কৃরল থ থ ংস্থান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1952.  581 রঔ ঔারদজাতুর কুফযা, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1953.  91 রভাঃ ালজদুয যভান, রপরজরজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1954.  834 রভাঃ রালর যানা, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1955.  
1034 

ারদয়া অপরযন, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1956.  
1266 

ঈদয়ন িন্দ্র যায়, রভরডরন াজথাযী এন্ড ফলস্ট্রিক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1957.  
1412 

রঔাদাদাদ ভারুপ, এিাআড পৄড াআন্স এন্ড রনঈরট্রন রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1958.  70 অআনুর ও, াজথারয  ফলস্ট্রট্রক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1959.  
977 

রভাঃ ভয অরী ভরিও, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, 

ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1960.  77 রভাঃ ারঈরিন রওদায, াজথারয  ফলস্ট্রট্রক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1961.  213 রারভয়া ঔাতুন, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1962.  1049 রভাছাঃ তানরজরা ঔাতুন, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1963.  623 রভাঃ ািাভ রালন, এলওায়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1964.  1507 াভীভা অিায, ঈদ্যানতি রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1965.  25 রভাঃ আঈনুছ, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 



1966.  
991 

রভাঃ অবু জাপয প্রাং, প্রাণী  ঈৎাদন  ব্যফস্থানা রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলয ফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1967.  
1453 

রভাঃ অর ভামুন য যীদ, কৃরলতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়,  রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

1968.  1564 রভাঃ নুরুর ওাছায ঔান, রভরডরন   রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1969.  
1394 

রভাঃ আঈনু অরী, রবলটরযনারয এন্ড এরনলভর ালয়লন্স রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  

এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

1970.  1015 রভাঃ রভাজালম্মর ও, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1971.  
987 

মুর থদা জাান রিৌদৄযী, কৃরল ম্প্রাযন  তথ্য রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয 

ফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1972.  
1326 

রনতাআ িন্দ্র যওায, ওীটতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1973.  1567 রবরজৎ ার, িান্ট প্যালথাররজ এন্ড রড ালয়ন্স রফবাক,,রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

1974.  618 রভাঃ নাদ অরী, একুয়াওারিায রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1975.  
1237 

তাফাসুভ যভান, ঔাদ্য রফজ্ঞান  পুরি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1976.  338 পালতভা জান্নাত ভাপী, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1977.  
1211 

অফদুয যরভ ঈজ্জর, প্যালথাফালয়াররজ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

1978.  
1253 

রভাছা: ারপ আযপাত রজরফন, রপারযজ ম্যালনটলভন্ট, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1979.  208 রভাায়রভনা অিায, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1980.  313 নরন্দতা ান, ীড ালয়ন্স এন্ড রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1981.  45 রভাঃ আভাআর রালন, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1982.  125 াযরভন সুরতানা, ঔাদ্য প্রমৄরি গ্রাভীণ রল্প রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1983.  
1752 

মুনজুযী ভাপৄজা অর অরজভী, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

1984.  214 রভাঃ য়ারভ অরী রজন্নাহ, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1985.  152 রভাঃ অর-আওযাভ, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1986.  
1038 

রভাঃ ারন অরভ, এরগ্রওারিাযার রফাটানী রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, 

ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

1987.  61 ানরজদা জান্নাত, াজথারয  ফলস্ট্রট্রক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1988.  783 রভাঃ রযপৄর আরাভ, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1989.  
1132 

রভাঃ রঔাওন রালন, কাআলনাওররজ, ফলস্ট্রট্রক্স এফং রযলপ্রাডাওটিব রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ 

মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

1990.  1664 আযাত জাান, কৃরলতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

1991.  
1345 

রভাঃ রভজানুয যভান ভানু, ভাআলক্রাফালয়ারজরও রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

1992.  
1283 

নারজথজ অঔতায, কৃরল ম্প্রাযণ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

1993.  41 ারভা অিায ন্তযা, ঔাদ্য প্রমৄরি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1994.  715 তাভান্না রপযলদৌ, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1995.  1637 যাজ তালুওদায, কৃরলতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী ৫৪,০০০/- 

1996.  743 রাাক যওায, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1997.  1816 সুফণ থা অিায, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

1998.  43 রাানা াযরভন, রারি রফজ্ঞান, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

1999.  424 রভাঃ ারওর ভন্ডর, আরযলকন এন্ড য়াটায ম্যালনটলভন্ট, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2000.  847 যাজীফ কুভায রয, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

2001.  

1223 

ভীয ফায়দুয যভান, রযলফ রফজ্ঞান, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

 

৫৪,০০০/- 

2002.  1230 জান্নাতুর রপযলদৌ রনা, এরগ্রওারিাযার আন্ড্রারট্রয়ার আরিরনয়ারযং রফবাক, াজী রভাাম্মদ ৫৪,০০০/- 



দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

2003.  1663 রভাঃ ভাপৄজায যভান, িযান্ট প্যাথররজ রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

2004.  
1089 

রফরী রনাভান, এযালওায়াওারিায রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয,   

৫৪,০০০/- 

2005.  390 রভাঃ ভাযজু অরভ, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2006.  1694 ভাবুবুর অরভ যওায, রবলটরযনারয এন্ড এরনলভর ালয়ন্স রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

2007.  1580 অযাপী সুরতানা াঁরয, রজলনটিও এন্ড িান্ট রব্ররডং রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

2008.  
1141 

রভাঃ আঈনুছ রভয়া, কৃরল প্রলওৌর রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

2009.  146 নারজয়াত ভীন, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2010.  
594 

রফযাজ কুভায দি, রপারযজ ফালয়াররজ এন্ড রজলনটিক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

2011.  413 রভাঃ অব্দুয যাজ্জাও, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2012.  696 রও, এভ, রভনপঈলিাজা, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2013.  
1337 

ভরনযা ঔাতুন, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক,  াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

2014.  1695 রভাঃ ঔাআরুর আরাভ, রবলটরযনারয এন্ড এরনলভর ালয়ন্স রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

2015.  23 রুম্পাযাণী কুন্ডু, কৃরল ম্প্রাযণ  রক্ষা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2016.  
1431 

রভাঃ অরকুয যভান, রভরডরন এন্ড াজথাযী রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

2017.  
754 

রভাঃ রযজয়ান যারও, পৄড রটওলনাররজ এন্ড গ্রাভীন রল্প রফবাক, ফাংরালদ কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

2018.  738 তন্ময় কুভায রখাল, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2019.  760 রভাঃ ররয অলভদ, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2020.  
1276 

রভাছা: ভাকুযা ঔাতুন, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

2021.  1780 স্বপ্না রফশ্বা, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, খুরনা রফরশ্বরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

2022.  157 রভাঃ ভাবুবুয যভান, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2023.  601 রজরভন অিায রজরযন, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2024.  39 সুযাআয়া অওতায রভৌসুভী, ঔাদ্য প্রমৄরি, রফবাক,ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2025.  62 াআপ রভাাম্মদ আভন, রপরজরজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2026.  904 নুভা ওাঞ্চী সুযজ্ঞনা লযাজ, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

2027.  
1417 

রভাঃ রভলদী াান, িট্টগ্রাভ রপরজররজ, ফালয়ালওলভরি এফং পাভ থালওাররজ রফবাক, 

রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

৫৪,০০০/- 

2028.  1812 রভাঃ অযাপ অরী, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

2029.  1077 রভাঃ রভলদী াান, ঈদ্যানতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

2030.  49 রভাঃ অফদু বুয, ভাআলক্রাফালয়ারজী, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2031.  745 সুযাআয়া অওতায, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2032.  470 নুযাত পাযা, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2033.  920 রভাঃ রযলদায়ানুর আরাভ, কৃরলতি  রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

2034.  
1035 

অপানা অিায, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

রলযফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

2035.  3 রঈরর অওতায, প্যাযাাআলটারজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2036.  
1265 

রুভানা অঔতায ফসুরনয়া, ওীটতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

2037.  129 রভাঃ অরতকুর আরাভ, রপরজরজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2038.  741 তাভান্না তারনভ, পৄড রটওলনাররজ এন্ড গ্রাভীন রল্প রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2039.  
1679 

ারফা সুরতানা, ফালয়ালওলভরি এন্ড পৄড এনারাআর রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

2040.  
494 

রভাঃ রযজয়ান ঈরিন, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

 

৫৪,০০০/- 

2041.  289 ালদ রভাঃ ছায়পৄর আরাভ, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল ৫৪,০০০/- 



রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

2042.  179 রমালফ াান পাাদ, ঔাদ্য প্রমৄরি  গ্রাভীণ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2043.  491 রররভ যানা, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2044.  
1209 

ভামুদুর সুরতান, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

2045.  506 রভাঃ ঔায়রুর ওরফয, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2046.  570 রফদুযৎ কুভায দি, াজথারয এন্ড ফলস্ট্টিক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2047.  529 রভাঃ রতৌরকুয যভান, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2048.  
1263 

রভাছা: রাওী রফকভ, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।   

৫৪,০০০/- 

2049.  
1411 

ানা অিায, ফালয়ালওরভরি এফং পাভ থালওাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

৫৪,০০০/- 

2050.  1749 জান্নাতুর রপযলদৌ, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

2051.  1214 অব্দুয যভান,ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয ৫৪,০০০/- 

2052.  57 রযলনা,ফালয়ালটওলনারজী ,ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2053.  1732 সুফণ থা যানী কুন্ডু, রবলটরযনারয এন্ড এরনলভর ালয়ন্স রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

2054.  
1392 

অপলযাজা সুরতানা, রভরযন ফালয়ারযলাল থ াআন্স, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

৫৪,০০০/- 

2055.  410 রযজবী আফলন ভামুদ,রপারযজ ম্যালনজম্যান্ট ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2056.  544 িাআরনি ঔাতুন,রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। ৫৪,০০০/- 

2057.  488 সুফণ থা যওায,কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2058.  
1551 

রভাঃ তাআপৄয যভান, রপারযজ রটওলনাররজ  রওায়াররটি  রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

টিরাকড়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

2059.  1546 ভদৄরভতা বট্টািাম থ রয়া, কৃরল  গ্রাভীণ ঈন্নয়ন রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যযরয়,রলরট। ৫৪,০০০/- 

2060.  353 ভারনও রফশ্বা,রপরজররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2061.  
1408 

যরফঈর রালন রুলফর, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড রবলটরযনারয াফররও ররথ রফবাক, িট্টগ্রাভ 

রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

2062.  
1549 

তারযন জাান রভতু, এরগ্রওারিাযার  ওনস্ট্াওন এন্ড এনবাযলভন্টার রফবাক, রলরট কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

2063.  304 রভাঃ য়াররঈর রালন, প্যাযাাআলটাররজ রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2064.  809 রনা ঔাতুন, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2065.  824 রভাঃ ভাপৄজুয যভান, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

2066.  
1318 

পাযজানা ফাায, রওৌররতি ঈরিদ প্রজনন রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

2067.  
1409 

তাফাসুভ যভান, এরগ্রওারিায আলওানরভক্স এন্ড রাস্যার াআলন্স রফবাক, িট্টগ্রাভ 

রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

2068.  
1462 

রভাঃ অবু ারযয়ায রৌযব, িান্ট প্যাথররজ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়,  রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

2069.  
1641 

রযপাত জাান, ফালয়ালওলভরি এন্ড পৄড এনারাআর রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

2070.  275 রভাঃ রভাাযপ রালন, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2071.  1582 রভৌযী যানী দা, রভরডরন রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

2072.  914 রভাঃ যীপৄর আরাভ, ঈরিদ রযাকতি রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

2073.  
1246 

রদররুফা নারযন, রপারযজ ফায়ররজ এন্ড রজলনটিক্স, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

2074.  
1480 

রভাঃ যারদুর আরাভ, কৃরলতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,  

রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

2075.  1767 রভাঃ অযাপাত আরাভ, কৃরলতি এফং কৃরলম্প্রাযণ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

2076.  712 তাভান্না আরাভ, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2077.  
204 

রভাছাঃ নূরুন্নাায অিায, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

 

৫৪,০০০/- 

2078.  1320 নীরািনা রখাল, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 



রদনাজপুয।  

2079.  315 রভাঃ তাীদুর আরাভ ঔান, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2080.  925 পাযজানা অলনায়ায, ঈরিদ রযাকতি  রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

2081.  20 আযাত জাান রজরনয়া, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2082.  354 রভাঃ নাজমুর আরাভ, াজথারয  ফলিটিক্স রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2083.  
975 

তালযও রভাাম্মদ যারওফ, কৃরল ম্প্রাযণ  আনপযলভণ রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

2084.  
1126 

জান্নাতুর রপযলদৌী, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

2085.  
1405 

রত্রদী দা, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড রবলটরযনারয াফররও ররথ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী 

 এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

2086.  1511 ডাররয়া অিায, কৃরল থ থনীরত  রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

2087.  1745 রভাঃ জারওরুর আরাভ, রবলটরযনারয এন্ড এরনলভর ালয়ন্স রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

2088.  567 নারজয়া রালন, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড াআরজন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2089.  
1613 

এ এভ তালযও ভামুদ, রফাটানী এন্ড টি রপ্রাডাওন রটওলনাররজ রফবাক, রলরট কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট 

৫৪,০০০/- 

2090.  
1341 

রভাঃ যজভান অরী, রভরডরন াজথাযী এন্ড ফলস্ট্টিক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান 

 প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

2091.  311 এভদাদুর ও, রপরজররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2092.  69 রভাঃ অফীয াান, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2093.  672 ঈলম্ম সুরপয়া রফনলত ওত, শুপুরি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2094.  792 অপানা অিায, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2095.  889 রভাছাঃ সুভাআয়া ঔান, রওৌররও তি  প্রজনন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

2096.  1541 স্বণ থারী রনা, ওীটতি রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যযরয়,রলরট। ৫৪,০০০/- 

2097.  758 পারভ াান, এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন রক্ষা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2098.  1647 রপ্রয়াংওা রভত্র, ঈদ্যানতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

2099.  444 অবু যায়ান রভথুন, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2100.  870 লন্বলা রশ্রয়ী নাথ, কৃরল তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

2101.  
1135 

যারদা রযাওানা রভৌ, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

2102.  
1297 

রভাছা: ভয়না রফকভ, ঈদ্যানতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

2103.  524 রভাঃ রযজাঈর ওরযভ, রি  ারন ব্যফস্থানা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2104.  123 যারঔ অিায, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2105.  890 রভাাম্মদ অরী রজন্না, প্রাণ যায়ন, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

2106.  1703 সুলন িন্দ্র যায়, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

2107.  
1254 

রফজয়া যানী,  ঈরিদ রযাকতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

2108.  94 পাযানা আয়ারভন রফরী, রি  ারন ব্যফস্থানা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2109.  
176 

ভামুদা আয়ারভন, পাভ থ িাওিায এন্ড এনবায়যণলভন্টার আরিরনয়ারযং রফবাক, ফাংরালদ কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

2110.  523 াইদ অর ভামুদ, পৄড রটওঃ এন্ড গ্রাভীন রল্প রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2111.  537 িম্পা অিায, কৃরল যায়ন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2112.  1648 রজরনয়া অপরযন, ওীটতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

2113.  171 রভাা: সুফাহ রিৌদৄযী, পাভ থ িাওিাযএন্ড এনবায়যনলভন্টার, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2114.  531 রযন াা, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2115.  
1218 

ভরভা জান্নাত, কৃরল প্রলওৌর রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয  রযাযভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

2116.  74 সুন্নী অযাপী, রারি রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2117.  120 জান্নাতুন নাায াশ্বতী, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক,ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2118.  150 রতরথ অিায, রপারযজ রভলনজম্যান্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2119.  1744 াযরভন অওতায, রবলটরযনারয এন্ড এরনলভর ালয়ন্স রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 



2120.  
1158 

স্বন থারী গুন স্বন থা, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

2121.  
246 

অব্দুরিা অর মুজারদ, ীড ালয়ন্স এন্ড রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

2122.  1719 নারদা সুরতানা, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

2123.  788 রভাঃ অব্দুর াররভ রভয়া, ফালয়ালটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2124.  52 রভাঃ যায়ান ঈরিন, পর ঈরিদ রফজ্ঞান, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2125.  802 ভারুপ ঈরিন রিৌদৄযী, কৃরল থ থংস্থান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2126.  1495 অবু ালর রভাঃ অরযপ, ভৎস্য িাল রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

2127.  
1790 

রফজয় কৃষ্ণ ওভ থওায, রপারযজ এন্ড রভরযন াআন্স রফবাক, রনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রনায়াঔারী 

৫৪,০০০/- 

2128.  1655 অযাপৄয যভান, িান্ট প্যাথররজ রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী ৫৪,০০০/- 

2129.  718 রপাত-আ-জান্নাত ,রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2130.  155 অাদুজ্জাভান,কৃরলতি রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2131.  
1228 

অপানা ররিওা, প্যাথররজ এন্ড প্যাযাাআলটাররজ, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

2132.  
1342 

রদররুফা আয়ারভন, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয। 

৫৪,০০০/- 

2133.  1603 জরর যানী রফশ্বা, রপরজররজ রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

2134.  
909 

ভামুদুর াান, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয 

ফাংরা নকয, ঢাওা। 

৫৪,০০০/- 

2135.  
1190 

রভাঃ অরতকুয যভান, কৃরলতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

2136.  245 রভাছাঃ ভারজথয়া রজরভন, রডআরয রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2137.  832 রভাঃ রভাঔলরছুয যভান, ঈদ্যান তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

2138.  
1071 

পাযজানা অিায রাফণী, কৃরল যায়ন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা 

নকয, ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

2139.  480 রভাঃ াআপৄিা তালযও, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2140.  1588 নাজভীন সুরতানা রুনা, প্যাথররজ রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

2141.  6 রভাঃ রভাস্তারপজুয যভান, রারি রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2142.  
1178 

রভাঃ রভাজালম্মর ও, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

2143.  76 ারদয়া অপরযন মুমু, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2144.  72 ঈলম্ম ারভা এযারভ, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2145.  
1808 

ারদয়া অলযরপন, পৄড রটওলনাররও এন্ড রনঈরট্রয়া াআন্স রফবাক, ভারানা বাানী রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টাঙ্গাআর 

৫৪,০০০/- 

2146.  
201 

অপানা আয়ারভন সুআটি, রওৌররতি  ঈরিদ প্রজনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

2147.  1027 সুভাআয়া অিায, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

2148.  154 রভাঃ ারুন-য-যরদ, ঈরিদ রযাকতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2149.  740 যারধয়া সুরতানা, পৄড রটওলনাররজ এন্ড গ্রাভীন রল্প রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2150.  
941 

রযজুয়ানা াযবীন, এরগ্রওারিাযার রফাটারন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা 

নকয, ঢাওা। 

৫৪,০০০/- 

2151.  
1273 

রভাঃ ারওর অলভদ, রভরডরন াজথাযী এন্ড ফলস্ট্রিক্স রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

2152.  589 ারদয়া ভামুদা, রপারযজ রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2153.  1530 মুররভা অিায, কৃরল থ থনীরত  ররর রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

2154.  
264 

কাজী রভাঃ অযাপ রালন, াজথারয এন্ড ফটরট্রও রফবাক,ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

2155.  2 অযাপৄন নাায, ভাআলক্রাফালয়ারজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2156.  223 রভলদী াান যাতুর, ফালয়ালটলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2157.  1557 রভাঃ রভলদুর াান, ঈকূরীয় ামুরিও ভৎস্য রফজ্ঞান রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, ৫৪,০০০/- 



রলরট 

2158.  
335 

রভাঃ অানুয যভান, ীড ালয়ন্স এন্ড রটওলনাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

2159.  1021 রভাঃ অরযপ আরাভ, কৃরল যায়ন রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলযফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

2160.  
1484 

ভূার িন্দ্র যায়, কৃরল ম্প্রাযণ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়,  

রদনাজপুয 

৫৪,০০০/- 

2161.  347 অরপ রভাাযরপ, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2162.  
1372 

সয়দ ভাইনুরিন অভদ পয়ার, এনাটরভ এন্ড রলটাররজ রফবাক, পয়ার, িট্টগ্রাভ 

রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

2163.  144 রভাঃ ভরঈয যভান, রারি রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2164.  159 মুভতারনা রফা, ঈৎাদন থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2165.  
1198 

রাভায়যা অরভ জুূঁআ, ওীটতি রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, 

কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

2166.  238 এ.এভ. যালদ ওফীয,ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2167.  377 রনবাল যওায, কৃরলতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2168.  
733 

রভাঃ অান াফীফ, পাভ থ িাওিাযার এন্ড এনবায়যনলভন্টার আরিরনয়ারযং রফবাক, ফাংরালদ 

কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

2169.  71 রভাঃ অিারুজ্জাভান, প্যাযাাআলটারজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2170.  598 রভাঃ রযারাত অলভদ, ঈদ্যানতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2171.  349 অজলভযী ানাত, প্যাথররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2172.  331 রভাছাঃ স্বান থারী জাান ান্না, শু রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2173.  95 রভাছাঃ রঔানুয অযা ঔানভ, কৃরল থ থংস্থান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2174.  956 ানাজ অিায, কৃরল ঈরিদ রফদ্যা রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

2175.  
1129 

রভাছাঃ রযাজুভ ভরনযা, মৃরিওা রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

2176.  1632 রভাঃ পাযান যরপও, রভরডরন রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট। ৫৪,০০০/- 

2177.  1634 রপ্রয়াংওা যানী যায়, কৃরলতি রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

2178.  884 রভাঃ অরপ আওফার, ওীট তি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

2179.  222 তাহুযা আয়াছরভন, রডআরয রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2180.  346 পাযজানা অিায, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2181.  1723 াযরভতা রিৌদৄযী, রপারযজ রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

2182.  295 ঈলম্ম তাররভা ায়রা, মৃরিওা রফজ্ঞান, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2183.  1522 নূপুয অিায, জরজ ম্পদ ব্যফস্থানা, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 

2184.  635 রভাঃ অতাঈয যভান, কৃরলরি  মন্ত্রারত রফবাক ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2185.  66 য়াররওা জাান ওনা, াজথারয  ফলস্ট্রট্রক্স, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2186.  97 রভাাম্মদ অরও ভামুদ, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2187.  
1127 

আবা অযরভন, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, 

কাজীপুয। 

৫৪,০০০/- 

2188.  
1366 

াআদুয যভান, এরনলভর াআন্স এন্ড রনঈরট্রন রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

2189.  34 রভাঃ ওায়ায অর অযাপ, ভ থালওারজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2190.  363 পূজা যওায, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2191.  919 রফরফ অলভনা, কৃরলতি  রফবাক,  রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

2192.  699 তরনভা াযবীন আবা, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2193.  299 রভাঃ ভাবুর অরভ, পাভ থালওাররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2194.  
937 

ভীয আরতয়াও অলভদ, যরওফ, কৃরলতি রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, 

ঢাওা 

৫৪,০০০/- 

2195.  
1364 

ওরপর ঈরিন, এিাআড রওরভরি  এন্ড রওরভওযার রটওলনাররজ রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  

এরনম্যার ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

2196.  24 াররভা ঔাতুন, ঈদ্যানি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2197.  512 তাভান্না নুযাত, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2198.  1562 রভাঃ অরভয রালন, রপ্রারি রফজ্ঞান  রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট ৫৪,০০০/- 



2199.  202 রভাঃ রদলরায়ায রাাআন, প্যাযাাআটররজ রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2200.  805 রযন যওায, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড াআরজন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2201.  968 নারদা াান, জীফপ্রমৄরি রফবাক, রলয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা ৫৪,০০০/- 

2202.  
1316 

অওতাযা আয়ারছন, রপারযজ রটওলনাররজ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

2203.  
1397 

রভাাম্মদ অবু সতয়ফ, রডআরয  রারি াআন্স রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার 

ালয়লন্স রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

2204.  1539 অতাঈয করন রাভ, রি  ারন ব্যফস্থানা রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

2205.  462 অলয়া অিায স্মৃরত, কৃরল ম্প্রায রক্ষা রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2206.  679 রভনাজ াযরভন রভৌরয, রপারযজ ম্যালনজলভন্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2207.  1610 রভাঃ যীপৄর আরাভ, ভাআলক্রাফালয়াররজ  আরভঈলনাররজ রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট ৫৪,০০০/- 

2208.  
1334 

রভাঃ তানরজলুয যভান, কৃরল ফনায়ন  রযলফ রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  

প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

2209.  1764 সয়দা ানরজদা অিায, কৃরলতি এফং কৃরলম্প্রাযণ  রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

2210.  
728 

নারদ সুরতানা, পাভ থ িাওিাযার এন্ড এনবায়যনলভন্টার আরিরনয়ারযং রফবাক, ফাংরালদ কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

2211.  642 যীপা রিীওা, কৃরল থ থনীরত রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2212.  
1410 

নারপা তাফাসুভ, রভরডরন  াজথাযী রফবাক, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  

৫৪,০০০/- 

2213.  765 তারপয়া তারনভ, কৃরল ব্যফা  রফনন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2214.  85 তারভদা রফকভ তভা, প্যাযাাআলটারজী রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2215.  
1219 

াররভা অিায, রল প্রলওৌর রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ারনা, 

কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

2216.  
1286 

রভাঃ অব্দুর অররভ, কৃরলতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, 

রদনাজপুয।  

৫৪,০০০/- 

2217.  
1756 

রভাঃ অলকুর আরাভ, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

2218.  1734 রভাঃ অব্দুিা অর মুরফন, রবলটরযনারয এন্ড এরনলভর ালয়ন্স রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

2219.  256 রপকুর আরাভ, রপারযজ ম্যালনজম্যান্ট রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2220.  515 যালফয়া ফযী ররভা, ওীটতি রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৫৪,০০০/- 

2221.  1423 রভিাত রালন, িট্টগ্রাভ রবলটরযনাযী  এরনম্যার ালয়লন্স রফবাক, রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।  ৫৪,০০০/- 

2222.  
612 

রভাাম্মদ রযাজুর আরাভ অলও, ভাআলক্রাফালয়াররজ এন্ড াআরজন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং 

৫৪,০০০/- 

2223.  1638 রভাঃ অর অরভন রালন, কৃরল যায়ন রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, টুয়াঔারী  ৫৪,০০০/- 

2224.  957 নাজমুন নাায, মৃরিওা  রফজ্ঞান রফবাক, রলযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলয ফাংরা নকয, ঢাওা। ৫৪,০০০/- 

2225.  1280 রযতা ঔাতুন, ওীটতি রফবাক, াজী রভাাম্মদ দালন রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফশ্বরফদ্যারয়, রদনাজপুয।  ৫৪,০০০/- 

2226.  1579 রকৌতভ রদফ, রজলনটিও এন্ড িান্ট রব্রংরডং রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রলরট। ৫৪,০০০/- 

2227.  
1754 

রভাঃ রযদুর অরভন ওাছায, এলগ্রানভী এন্ড এরগ্রওারিাযার এক্সলটনন রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী। 

৫৪,০০০/- 

2228.  1778 রনা যানী যায়, এপ. এভ. অয. টি রফবাক, রডররিন খুরনা রফরশ্বরফদ্যারয়, খুরনা। ৫৪,০০০/- 

2229.  1556 মুররভা াযরবন, ভৎস্য স্বাস্থয ব্যফস্থানা রফবাক, রলরট কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, টিরাকড়, রলরট। ৫৪,০০০/- 

2230.  
1098 

ীভ িক্রফতী, রযলফ রফজ্ঞান রফবাক, ফঙ্গফন্ধু রঔ মুরজবুয যভান  কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ারনা, কাজীপুয 

৫৪,০০০/- 

2231.  670 ভাবুফা যভান, ভাআলক্রাফালয়ারজী এন্ড াআরজন রফবাক, ফাংরালদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। ৫৪,০০০/- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২। ২০১৭-২০১৮                                জাতীয় রপলরার ওভ থসূরিয অতায়               

     (NST)         ঔালত        থ থ (                      -৩-২৬০১-৩৯৬৫-৫৯০১)                

১    উ -                                                       । 

 

৩।              ১৬-০৮-২০১৫            ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১)                  

             এ                   । 

 

 

                                                                                                                             স্বাক্ষরযত/গব১০-০১-২০১৮ 

                                                                                                                     ( এলওএভ তালযও) 

                                             উ রিফ 

                                                                                                       রপান: ৯৫৫৯৯৩১ 
                E-mail:section12@most.gov.bd 

জনাফ -------------------------------------------------------- 

----------------------------------------(রফলরয পযভ ংমৄি) 

 

 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.১৭-৬৬২/গব১(৫) তারযঔ: 
২৭     , ১৪২৪ 

১০        , ২০১৮ 

 

    ওাম থালথ থ নুররর: 

১।         -------------------------------------------------------------------------------------------------------

(তাঁয রফশ্বরফদ্যারলয় রপলরারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবকলফলওলও ফরত ওযায প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রলণয নুলযাধ)। 

২।   ভাননীয় ভন্ত্রীয এ        , রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয়, ফাংরালদ রিফারয়, ঢাওা । 

৩।               এ        , রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয়, ফাংরালদ রিফারয়, ঢাওা । 

৪।             (   )                       , রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয়, ফাংরালদ রিফারয়, ঢাওা । 

৫।          । 

 

 

              স্বাক্ষরযত/গব১০-০১-২০১৮ 

                                                                                                       (এলওএভ তালযও) 

                                                    উ রিফ 



 

রর রপান নিয-    জাতীয় রযিয়ত্র নিয-                               আ-রভআর ঠিওানা 

 

জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি (NST) রপলরার ওভ থসূরিয রফর পযভ 

দাফীকৃত রফলরয ধযনঃ রপলরার ঔাত রথলও ভন্বয়-রওাড নং ৩-২৬০১-৩৯৬৫-৫৯০১ 

 

রপলরায আনরস্ট্টিঈট/গবরফশ্বরফদ্যারয়ঃ       রফবাকঃ  

 

রপলরার ভঞ্জুরয অলদলয নিয  তারযঔ,  

রপলরায নাভ  ক্ররভও নিয 

রপলরায আ-রভআর 

ঠিওানা 

প্রাপ্ত রপলরারলয 

রভয়াদ (.................. 

রথলও.................. ) 

রপলরারলয 

ভারও ায 

(টাওা) 

রপলরারলয 

রভাট রযভাণ 

(টাওা) 

ত্র রফলর 

দাফীকৃত টাওায 

রযভাণ 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.১৭-৬৬২ 

তারযঔঃ ১০ জানুয়ারয, ২০১৮ 

 
নাভ                   

------------------------------------------- 

ফাংরায়: --------------------------------- 

 

ক্ররভও নং- 

     

 

রভাট টাওা (ংলও):     রভাট টাওা (ওথায়): 

 

 

 

 

 
 

(লপলরায স্বাক্ষয  তারযঔ)  তিাফধায়লওয স্বাক্ষয  তারযঔ 

   (নাভাংরওত ীর) 
 প্ররতষ্ঠান প্রধালনয স্বাক্ষয  

তারযঔ (নাভাংরওত ীর) 

 

   

 

 
 
 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারলয়য 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ওভ থওতথায 

প্ররতস্বাক্ষয (ীর) 

 

 

 

 রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারলয়য 

রড.রড.-এয স্বাক্ষয 

(ীর) 
 

 

 
 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারলয়য প্রধান রাফ যক্ষণ ওভ থওতথায রপল ব্যফালযয জয জ 

 
১. এ রফলরয রভয়াদঃ........................................ রথলও.................................................................. .. 

২. রপলরারলয ধযনঃ................................................................................................................. 

৩. বাঈিায নিয .............................................তারযঔঃ............................................................. .... 

নুলভারদত টাওা(ংলও)................................টাওা (ওথায়).................................................................. 

   

    
রডটয    সুায 


